
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ์ 
ของ 

ปราณี  โกวิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  

กันยายน 2552 



 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ของ 

ปราณี โกวิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  

กันยายน 2552 



 

ปราณี  โกวิวัฒน.์ (2552). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ตามรอย 
 นิราศเมืองแกลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา. 
  สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์. 
  
  การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์
วิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ระยะเวลาในการทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาที 
  แบบการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomized One - Group Pretest -Posttest 
Design  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง  ตามรอยนิราศเมืองแกลง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ t-test Dependent  
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง  
 มีประสิทธิภาพ 80.49/81.11 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ตามรอย
นิราศเมืองแกลง หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  The purpose of this research were to development Thai supplementary reading 
books on the trail of nirat Muang Glaeng for Mathayomsuksa III students at 
Wangchandwittaya School, Rayong. 
  The sample consisted of 36 Mathayomsuksa III students, Wangchandwittaya 
school in the first semester of the 2009 academic year.  They were randomly selected one 
class by Cluster Random Sampling and were taught through the Thai supplementary 
reading books on the trail of Nirat Muang Glaeng for eighteen fifty - minute periods.  The 
Randomized One Group Pretest - Posttest Design was used in the study. 
  The instruments used in this study included the Thai supplementary reading books 
on the trail of Nirat Muang Glaeng and achievement test.  The data were statistically 
analyzed by t-test for Dependent Sample. 
  The results of this research were: 
  1.  The Thai supplementary reading books on the trail of Nirat Muang Glaeng 
attained the index at 80.49/81.11 
  2.  The students’ learning achievement toward the Thai supplementary reading 
books on the trail of Nirat Muang after the experiment was significantly increased at .01 
level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
  สารนิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษา และค าแนะน า
อย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร .ชุติมา วัฒนะคีรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน รุ่งเรืองธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .บังอร พานทอง และ      
รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น 
ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ต่อไป ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน 
รุ่งเรืองธรรม และอาจารย์อาภรณ์ โสมสอน ที่กรุณาช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างดีในการตรวจสอบ 
และแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย เป็นผลให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการบุญเกิน ลอยแก้ว และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ สถิตย ์เบญจมาศ ที่ให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก และเป็นก าลังใจในการท าวิจัยครั้ง
นี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ ด ารงค์ ศรีอร่าม ที่กรุณามอบชั่วโมงสอนในวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ให้ท าการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ที่ให้ความร่วมมือท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภัทรวุฒิ กันศิริ  ที่ให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยให้ผ่าน
พ้นมาด้วยดีตลอด  
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีในชีวิตให้แก่ผู้วิจัยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  
  ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่านท่ีผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิงไว้ในการท า 
สารนิพนธ์ฉบับน้ี 
  ขอขอบคุณนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มการสอนภาษาไทยทุกท่านท่ี 
ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและคอยให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ท้ายท่ีสุดนี้ขอบกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความรักและการอบรมเลี้ยงดูแก่
ผู้วิจัยเป็นอย่างดี รวมถึงให้การสนับสนุน และคอยให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา ความดี และคุณค่าที่เกิด
ประโยชน์จากงานวิจัยน้ีขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  

 
 

ปราณี โกวิวัฒน์ 
 

 



 

สารบัญ 
 
บทที่   หน้า 

1 บทน า …………………………………………………………………………….. 1 
  ภูมิหลัง ………………………………………………………………………….. 1 
  ความมุ่งหมายของการวิจัย …………………………………………………….. 3 
  ความส าคัญของการวิจัย ……………………………………………………….. 3 
  ขอบเขตของการวิจัย …………………………………………………………… 4 
  นิยามศัพท์เฉพาะ ……………………………………………………………… 5 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย ……………………………………………………….. 5 
  สมมติฐานในการวิจัย …………………………………………………………… 6 
    

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ……………………………………………… 7 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ……………………… 7 
   ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติม……………………………………… 7 
   ความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติม……………………………………… 8 
   การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม……………………………………………… 9 
   ขั้นตอนการท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม………………………………………… 15 
   พัฒนาการและความสนใจในการอ่านหนังสือเด็ก ………………………… 16 
   การประเมินคุณค่าของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ……………………………… 20 
   การวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม … 23 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองแกลง ………………………………… 26 
   ประวัติจังหวัดระยอง……………………………………………………… 35 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน………………… 38 
   จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน………………………… 38 
   ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน………………………………… 39 
   ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน………………… 40 
   ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน………………… 41 
   ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์……………………………… 44 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…………………………… 48 

 
 
 



 

สารบัญ  (ต่อ) 
 
บทที่   หน้า 

3 วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ……………………………………………… 51 
  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง………………………………………… 51 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย……………………………………………………….. 51 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล………………………………………………………… 59 
  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล………………………………………… 59 
    

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ………………………………………………………… 63 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล…………………………………………… 63 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล…………………………………………….. 63 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล………………………………………………………….. 63 
    

5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  …………………………………………….. 65 
  ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า…………………………………………… 65 
  สมมติฐานการวิจัย……………………………………………………………… 65 
  วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………... 66 
  วิธีด าเนินการทดลอง…………………………………………………………… 67 
  วิธีการหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม …………………………………… 67 
  การวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………… 69 
  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………… 70 
  อภิปรายผล……………………………………………………………………… 70 
  ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………… 72 
    

บรรณานุกรม ………………………………………………………………………………. 73 
  
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………….. 78 

 ภาคผนวก ก …………………………………………………………………………… 79 
 ภาคผนวก ข …………………………………………………………………………… 81 
  

ประวัติผู้ท าสารนิพนธ์ ……………………………………………………………………. 101 
 



 

บัญชีตาราง 
 
  ตาราง   หน้า 

1 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง ส าหรับนักเรียน  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
  80/80 ……………………………………………………………………………. 64 

2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระ  
  การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
…………………………. 64 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีภาพประกอบ 
 
 ภาพประกอบ   หน้า 

1 กรอบแนวคิดในการวิจัย …………………………………………………………. 5 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันการอานนับวามีความสําคัญตอเยาวชนไทยเปนอยางยิ่งการที่จะทําใหเด็กไทย
หันมาสนใจการอานมากขึ้น  จึงเปนสิ่งที่จําเปนมากโดยเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย  
จึงทําใหการเรียนการสอนภาษาไทย   มีความสําคัญเปนอยางมาก  การอานถือเปนทักษะสําคัญใน
การแสวงหาความรูเพราะเปนทักษะที่ชวยพัฒนา  สติ  ปญญาของผูเรียนอยางแทจริง 
 โดยเฉพาะหนังสือมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะการอานหนังสือทําใหเขาใจและรูเร่ือง
กวางขวาง  การอานเปนการชวยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชากรใหเปนทรัพยากรอันล้ําคาของ
ประเทศโดยเฉพาะเด็กที่เปนผูมีนิสัยรักการอาน  ดังเชนเยาวชนของชาติ  ครู และผูปกครองควรได
มีการปลูกฝงหรือสงเสริมใหเด็กเปนผูมีนิสัยรักการอานแตเยาววัย  เพราะนิสัยรักการอานและการ
รูจักเลือกหนังสือ ใชเวลาวางในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ จากสื่อมวลชน 
และเทคโนโลยีอ่ืนๆ   เพราะวาการเรียนรูสวนใหญตองอาศัยทักษะการอานทั้งสิ้น  ซ่ึงจะพบวา
นักเรียนที่เรียนหนังสือไมไดดี เพราะมีปญหาในการอาน  ทางดานโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียน
การสอนทักษะการอานเปนสิ่งจําเปนมากเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอมขึ้นอยูกับทักษะการอาน 
ดังที่ 
 ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน  (2525: 63) กลาววา การอานเปนเครื่องมือสําหรับศึกษา
คนควาในโรงเรียน  และภายนอกโรงเรียน  เพราะผูเรียนมิไดประสบความสําเร็จโดยการสอนของครู
เพียงอยางเดียว  หากตองหาความรูเพ่ิมเติมจากการอานตําราตางๆอีกดวยจึงจําเปนที่ผูเรียน  ตอง
มีความสามารถในการอาน โดยทั่วไปพบวา  ผูเรียนหนังสือออน มักมีความสามารถในการเรียนต่ํา
ดวยซึ่งสอดคลองกับ เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534: 5)  ที่กลาววา  การอานเปนทักษะดานภาษาที่
เกี่ยวของกับการรับรูที่มีความสําคัญมาก  เพราะเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ  ที่เปนรากฐาน
ในการเรียนแตละสาระวิชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับ
ทักษะอ่ืนไดเพราะผูอานสามารถนําขอมูลที่อานไปใชประโยชนในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
ฉะน้ันความสามารถในการอาน  จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนจุดมุงหมายหนึ่งในการสอนภาษาไทยทุก
ระดับชั้น 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544ของกรมวิชาการ แบงระดับการเรียนรู
เปนชวงชั้น  โดยแบงออกเปน 4  ชวงชั้น  ซ่ึงแตละชวงชั้นไดบรรจุเน้ือหาสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับการอานอยูอยางตอเน่ือง  หลักสูตรไดกําหนดจุดมุงหมาย ใหผูเรียนมีความรูอันเปนสากลรูเทา
ทันความเปลี่ยนแปลง  และความเจริญทางวิทยาการ การอานจะมีประสิทธิภาพมาก หากอานควบคู
ไปกับการคิดพิจารณาเหตุและผลวิเคราะหวิจารณ  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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         บุญเหลือ เทพสุวรรณ (2520) วิจารณสภาพการอานในเมืองไทยวานักเรียนสมัยน้ี      
ตองเรียนวิชาการหลายอยาง  ลวนแตตองอาศัยหนังสือ  แตสภาพที่เปนอยู ครูเทานั้นที่มีหนังสือ  
เด็กตองพ่ึงหนังสือจากครู เด็กจึงกลายเปนเด็กติดครู  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบถึง  การที่ไมคอยมี
คนพยายามเขียนหนังสือ  ประกอบกับผูนําในวงการศึกษาไมสนับสนุนการเขียนหนังสือดวย 
สังคมไทย จึงเปนสังคมไมอานโดยปริยาย ความรูของคนไทยจึงต่ํากวาประเทศอื่นอยูอีกมาก 
 ศศิธร  ธันติธรางกูร(2520) ชี้ถึงสภาพการสอนอานในประเทศเราวา   เด็กไทยมักไมได
รับการสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน หรือรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง
คือหนังสือที่จําหนายและมีอยูตามหองสมุดโรงเรียนตางๆ เพ่ือสนองความสนใจ และความสามารถ
ของเด็กในวัยตางๆนั้นมีนอย ดังน้ัน หนังสือเปนอุปกรณที่สําคัญในการฝกทักษะการอาน และมีนิสัย
รักการอาน ดังที่ แมนมาส  ชวลิต(2530:7) ไดกลาววา  สิ่งจําเปนสําหรับการรณรงค เพ่ือใหรู
หนังสือ และหนังสือ จะตองมีมากจนเพียงพอแกความตองการของผูอาน  ตองมีหนังสือในสาขาวิชา
ตางๆ ทุกวิชา  มีหนังสือซ่ึงใหความจรรโลงใจ  มีรสนิยมดี  และชวยพัฒนากลอมเกลาอารมณและ
แนวทางความคิดที่ถูกตองดวยศีลธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม 
 ประเทิน  มหาขันธ (2530: 3) ไดกลาวสนับสนุนการอานวา  หนังสือมีคุณคามากเพียงใด
ก็ยิ่งมีความสําคัญตอการอานมากขึ้นเพียงนั้น  เพราะถาไมมีการอานหนังสือที่อุดมคุณคา  ก็จะ
กลายเปนสิ่งที่ไรความหมาย  ฉะน้ันทางโรงเรียนจึงมุงเนนปลูกฝง  ใหเด็กมีจิตใจรักการอาน  เสีย
ตั้งแตยังเยาว  ดังจะเห็นไดจากความมุงหมายของการอานที่วา  เด็กที่รักการอานหนังสือตั้งแตเล็ก
น้ันนิสัยรักการอานจะติดตัวไปตลอด  จนกระทั่งเด็กเติบโตเปนผูใหญ  และสามารถใชประโยชนจาก
การอานใหเปนประโยชนตอชีวิตเขาได 
 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมใหกับนักเรียนไมวา  จะอยูในชวงชั้นใดก็ตาม ลวนมี
ประโยชนทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณคาทางจิตใจทางหนึ่งเชนกัน  นอกจากนี้แลว
นักเรียนจะไดรูประวัติความเปนมาของนิราศเมืองแกลง  สามารถจินตนาการไปถึงวิถีชีวิตของคนใน
อดีตมาจนถึงปจจุบัน  ปญหาที่นักเรียนไมสามารถเขาถึงอารมณ  ความคิดและจินตนาการได  ถามี
หนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลงทําใหนักเรียนเกิดความซาบซึ้งได  ก็จะทําให
นักเรียนมีในสิ่งที่ขาดหายไป คือวัฒนธรรมจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดีงาม  และสามารถเห็น
สถานที่ตางๆที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองไดจากภาพถายของสถานที่ตางๆในเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
จากสภาพในปจจุบันและปญหาที่เกิดขึ้นแกเยาวชนไทย จําเปนที่จะตองหาทางแกไขหรือชวย
สนับสนุนใหเยาวชนของชาติมีนิสัยรักการอาน การที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กรักการอาน
หนังสือจนมีนิสัยรักการอาน 
 ฉวีวรรณ  คูหาภินัน  (2527: 16)  กลาววา การรักการอานเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุดที่
เด็กทุกเพศทุกวัย จะตองไดรับการฝกฝนใหมีนิสัยรักการอาน  นิสัยรักการอานนี้จะตองฝกฝนตั้งแต
เล็กๆ ดังน้ัน เกี่ยวกับขอคิดเห็นเหลานี้จึงสนับสนุนใหสรางหนังสือวาการที่จะสงเสริมทักษะการอาน
ใหประสบความสําเร็จไดตองมีการฝกทักษะในการอานเพ่ิมขึ้น  เชน การสรางหนังสืออานประกอบ
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เพ่ือสนองความตองการของเด็กในการอาน  อันเปนการปลูกฝงใหเด็กรักการอานหนังสือตั้งแต
เยาววัย 
 จะเห็นไดวา  แนวทางในการแกไขปญหาการอานนั้น  ครูผูสอนหรือผูปกครองมีสวนชวย
ปลูกฝงอยางมาก   โดยการจัดหาหนังสือเหมาะสมกับความตองการ  ความสนใจ  และวัยของเด็ก
เพื่อใหเด็กใหไดเลือกอานอยางหลากหลายโดยการสงเสริมใหมีการสรางหนังสือประกอบสําหรับเด็ก
ใหมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบันนี้ความสนใจในการจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติม  มีมากขึ้น  แตยังไมทั่วถึง  
จึงควรจะมีการสงเสริมทักษะการอานเพิ่มเติมขึ้น เชน การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เพ่ือสนองความ
ตองการของเด็กในการอาน อันเปนการปลูกฝงใหเด็กรักการอานหนังสือตั้งแตเยาววัย 
 หนังสืออานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติมที่ผลิตโดยกรมวิชาการยังไมเพียงพอ  ควร
เขียนใหมีสาระสอดคลองกับหลักสูตร น่ันแสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมหรือหนังสืออานประกอบ 
นอกจากจะมีจํานวนไมเพียงพอแลว ยังตองปรับปรุงดานเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน และ
สอดคลองกับหลักสูตรอีกดวย   นอกจากนี้นภาลัย  สุวรรณธาดา  (2524:35) ไดใหขอสังเกตวา  
หนังสืออานประกอบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวน้ัน เปนหนังสือที่เขียนขึ้นเพ่ือผูอานทั่วๆไป 
มิใชเพ่ือนักเรียนโดยเฉพาะ 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ตามรอยนิราศเมืองแกลงที่มี
สาระสอดคลองกับหลักสูตร มีเน้ือหาเหมาะสมกับนักเรียนเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี  และ
สงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวังจันทรวิทยา  จังหวัดระยอง 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมเร่ืองตามรอยนิราศเมืองแกลงที่สรางขึ้น
ใหประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 กอนและ
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
  1.  ไดหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
ที่ผานเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
 2.  เปนแนวทางในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยใน
สาระอื่น 
 3. เปนแนวทางใหนักเรียนไดเห็นสถานที่ตางๆในนิราศเมืองแกลงจากภาพถายจาก
สถานที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง รวมทั้งคติความเชื่อ คานิยมของสังคม  วัฒนธรรมประเพณีที่
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ปรากฏในนิราศเมืองแกลง และสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน สนใจในการศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง 
ทํากําลังศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 8 
หองเรียน นักเรียน 320 คน 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ใน
ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 36 คน โดยใชวิธีการสุมแบบ
กลุม(Cluster Random Sampling) 
 3. ระยะเวลาในการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนเวลา 9 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมเปน 18 คาบ 
 4.  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
    เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เปนเน้ือหาจากหนังสือประวัติของเมืองระยอง เร่ืองตามรอย
สุนทรภูสูระยอง ซ่ึงกลาวถึงสถานที่ตางๆที่ปรากฏในเรื่องนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู  และใน
อินเทอรเน็ตโดยพิจารณาความยากงาย  ความนาสนใจ  ใหอยูในระดับเดียวกันกับแบบเรียน
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3และมีเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการอานที่กําหนดไว ใน
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 2544 ซ่ึงประกอบดวยหนวยการอาน  9  หนวย ดังน้ี 
   หนวยที่  1 วัดแจง 
   หนวยที่  2 วัดสามปลื้ม 
   หนวยที่  3 ดาวคะนอง 
   หนวยที่  4 พระประแดง 
   หนวยที่  5 เขาสามมุก 
   หนวยที่  6 วัดทับมา 
   หนวยที่  7 บานแกลง 
   หนวยที่  8 บานกร่ํา 
   หนวยที่  9 แหลมแมพิมพ 
  5. ตัวแปรที่ศึกษา 
    5.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยหนังสือเพ่ิมเติมรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  เรื่อง 
ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
      5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. หนังสืออานเพ่ิมเติม หมายถึง  หนังสือที่สรางขึ้นเพ่ือสงเสริมการอานใหผูเรียนได
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม สามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยเรียบเรียงใหเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถในการอานของนักเรียน 
  2. หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง หมายถึง  หนังสืออานเพิ่มเติมสาระ
วิชาภาษาไทยเพิ่มเติมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเน้ือหากลาวถึงเสนทางการเดินทางในนิราศเมืองแกลง
ไดแก วัดแจง วัดสามปลื้ม ดาวคะนอง พระประแดง เขาสามมุก วัดทับมา บานแกลง บานกร่ํา และ
แหลมแมพิมพ โดยมีเน้ือหาที่ครอบคลุมประวัติ ความเปนมา ความสําคัญ สถาปตยกรรม ซ่ึงจะทํา
ใหนักเรียนมีความเขาใจในวรรณคดีเรื่องน้ีมากและชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นยังใชขอมูลจากสื่อตางๆที่
เกี่ยวของโดยพิจารณาความยากงาย  ความสนใจเพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงคการอาน  
  3. การพัฒนาหนังสือหนังสืออานเพิ่มเติม หมายถึงการนําหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตาม
รอยนิราศเมืองแกลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข ใหไดประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
           80 ตัวแรก หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกหัดในระหวางเรียน คิด  
เปนรอยละ  80 
           80 ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปน
รอยละ  80 
           4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนในดานความรู 
ความเขาใจและการนําไปใชซ่ึงประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองตามรอย
นิราศเมืองแกลง          
 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อวัดความรูความจําและการนําไปใช การวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองตามรอยนิราศ
เมืองแกลง เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว 
  
  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน 
การเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
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สมมติฐานของการวิจัย 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสือเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูวิชา
ภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง  หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวจองและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.1  ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.2  ความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.3  การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.4  ขั้นตอนการทําหนังสือสําหรับเด็ก 
  1.5  พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็ก 
  1.6  การประเมินคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.7  การวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเมืองแกลง 
  2.1  ประวัติจังหวัดระยอง 
  2.2  ตามรอยสุนทรภูสูระยอง 
  2.2  นิราศเมืองแกลง 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2  จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3  ความมุงหมายของแบบทดสองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.4  ประเภทของการทดลองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.5  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.1  ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนังสืออานเพิ่มเติมหรือเรียกอีกอยางวา หนังสืออานประกอบ มีผูใหความหมายไว หลาย
ทานดังน้ี กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 1) ไดใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมวา ไดแกหนังสือ
ที่มีสาระอิงหลักสูตร สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อศึกษา หาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองตามความ
เหมาะสมของวัยและความสามารถในการอานของแตละคน 
  บันลือ พฤกษะวัน (2521: 58) ใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมวา เปนวัสดุการอาน
ประเภทหนึ่ง ที่ไมใชแบบเรียนแตเปนหนังสืออานเพ่ิมเติมที่เด็กสามารถเลือกอานไดทั้งในและนอก
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เวลาเรียน นักเรียนอาจใชไดในหลายลักษณะ เชน อานเพื่อคนควาหาคําตอบ อานเพื่อหา
ประสบการณใหลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง อานเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
  จินตนา ใบกาซูยี (2534: 19) ไดกลาวไววา หนังสืออานเพิ่มเติม คือ หนังสือที่มีสาระอิง
หลักสูตรสําหรับใหนักเรียนอานเพื่อศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัย 
และความสามารถในการอานของแตละบุคคล หนังสือประเภทนี้เดิมเคยเรียกกันวา หนังสืออาน
ประกอบ 
  ภิญญาพร นิตยะประภา (2534: 39) ไดใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมไววา เปน
แบบเรียนอีกชนิดหนึ่ง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวแตเปนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระ
เพ่ิมเติมไปจากหนังสือแบบเรียน หรือใชประกอบหนังสือเรียนใหสมบูรณขึ้น เปนหนังสือที่มี
ประโยชนอยางยิ่ง นอกจากจะใหความรูเพ่ิมเติมแลว การเสนอเรื่องราวหรือการเขียนนาอาน และ
อานเพลินกวาหนังสือแบบเรียน ซ่ึงสวนใหญมักจะมีแตขอเท็จ สําหรับเด็กเริ่มอานหนังสือเพ่ิมเติมจะ
ชวยใหการอานแตกฉานขึ้น 
  จากความหมายขางตนของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่กลาวมา พอสรุปความหมายของหนังสือ
อานเพ่ิมเติมไดวาหนังสืออานเพิ่มเติมเปนหนังสือที่จะชวยใหนักเรียนนํามาใชประกอบกับการเรียน
ในเนื้อหาวิชาเรียนไดเปนอยางดี และยังสงเสริมการเรียนของนักเรียนใหเขาใจในเนื้อหาไดงาย เด็ก
สามารถอานไดตลอดเวลาตามที่ตองการและเหมาะสําหรับครูนํามาใชประกอบในการเรียนการสอน 
 
 1.2  ความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  บันลือ พฤกษะวัน (2521: 28 - 59) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติมไว
ดังน้ี 
 1.  เรียนทุกวิชา ไมวาวิชาอะไร ไมอาจสนองความตองการในดานความเขาใจความหมาย
ของเรื่องราวบางเรื่องไดกวางขวางพอ หนังสืออานเพิ่มเติมยอมชวยขยายประสบการณไดมากกวา
ทั้งยังมีภาพประกอบ ชวยใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น 
 2.  เฉพาะแบบเรียนภาษาไทย ไมอาจสามารถที่จะซํ้าคํา มีประโยคตัวอยางตลอดจน
เรื่องราวไดเพียงพอ หนังสืออานเพิ่มเติมยอมชวยย้ําในการซ้ําคํา ลักษณะประโยคการใชคําและ
ความหมายของคําอรรถรสของคําศัพทตางๆ ไดดี 
 3.  หนังสืออานเพิ่มเติมมักจัดทําเพื่อความมุงหมายเฉพาะสวน ยอมที่จะชวยเนนขยาย
และเปนเรื่องราวชวยใหเพลินเพลิน สรางนิสัยในการรักการอานไดมากกวาแบบเรียน 
 4.  หนังสืออานเพิ่มเติมยอมสามารถสนองความตองการ การฝกทักษะซ่ึงเด็กจะใชเวลา
อานอยางมีอิสระทั้งในหองเรียน หองสมุด เปนการสงเสริมลักษณะนิสัยในการรักการคนควาและ
พัฒนาการอานไดมากกวา 
 5.  หนังสืออานเพ่ิมเติมที่เปนเรื่องราว ยอมชวยชดเชยความรูสึก ความบกพรองทางดาน
จิตใจของเด็กผูอานเปนรายกรณี เชน เด็กที่ขาดความอบอุนจากทางบานไดรับการทารุณเขมงวด
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กวดขัน ก็สามารถที่จะหาสวนชดเชยทดแทนได จากเรื่องราวที่อานดวยความอบอุน ความมั่นคง
ทางจิตใจ ความเมตตากรุณาและเสริมสรางคุณธรรมไดเปนอยางดี และดีกวาแบบเรียนทั่วไป ซ่ึงไม
สามารถเขียนทํานองหนังสืออานเพิ่มเติมได 
 จารุณี ยอดกัณหา (2540: 26) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมไววา หนังสืออานเพิ่มเติมน้ันจะเปนการเพิ่มเติมความรูและประสบการณตางๆ ที่ในหนังสือ
แบบเรียนไมมี ทั้งยังเปนการชวยใหเกิดความเพลินเพลินแกผูอานและเปนการเสริมความรูที่เรียนให
กวางขวาง เปนการชวยนักเรียนที่เรียนออนใหไดความรูเพ่ิมเติมทําใหเด็กที่เกงมีความรูมากขึ้น 
เปนการพัฒนาการอานตามความสามารถของเด็กแตละคนและยังเปนการชดเชยความรูสึกตางๆ ใน
สวนที่เด็กขาดไดดวย พรอมทั้งยังเปนการใหอิสระแกผูอานในการที่จะเลือกหนังสือไวอานตาม
ความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของตนเองซึ่งจะเปนการเพ่ิมคุณคาแกตัวนักเรียนเองดวย 
ใหมีความคิดคํานึงมากขึ้น มีจินตนาการมากขึ้น อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคน นก สตัว
และตนไม สนใจเรื่องเก่ียวกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 รูปการเขียนเน้ือเร่ืองที่เหมาะสม ไดแก เร่ืองประเภทนิทาน นิยายผจญภัย นิทานพื้นบาน
ตางๆ เรื่องแตงใหมที่มีตัวละครไมมากแตมีบทเคลื่อนไหวมาก ดําเนินเรื่องรวดเร็ว ไมมีบทบรรยาย
มาก นิทานคํากลอนงายๆ นิทานเพลงสั้นๆ เร่ืองเก่ียวกับการละเลนตางๆ เร่ืองเก่ียวกับประเพณี 
เรื่องเก่ียวกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวเด็ก เร่ืองชีวิตประจําวัน เร่ืองเก่ียวกับของเลนเครื่องยนตกลไก 
เรื่องอวกาศ เรื่องดนตรีและเครื่องดนตรีงายๆ นอกจากนี้ยังมีเร่ืองที่สรางจากจินตนาการ เชน นิยาย
แนววิทยาศาสตรเรื่องมหัศจรรย เรื่องฝนเฟอง เรื่องการใชของวิเศษ เรื่องตื่นเตนเราใจ โดยเฉพาะ
เรื่องเก่ียวกับความเรนลับของวิญญาณหรือเรื่องผีและเรื่องตลกขําขัน 
 สุดใจ เหลาสุนทร (2525: 111) ใหไดความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติมวา นักเรียนได
อานมาก จะเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความรูกวางขวาง งอกงาม 
 จากขอความขางตน สามารสรุปลักษณะของหนังสืออานเพิ่มเติมที่ดีไดวา ในการจัดทํา
หนังสือที่วาดวยเร่ืองการพัฒนาหนังสือสําหรับเด็ก ความพิจารณาถึงความเหมาะสม ความตองการ
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูอาน โดยเฉพาะหนังสือสําหรับเด็กเปนสิ่งที่ควรใหความสาํคญั
เปนอยางมาก 
 

 1.3  การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
 การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร จะตองมีเกณฑสราง
ที่เหมาะสม และเอ้ือประโยชนตอผูอานมากที่สุด ซ่ึงมีผูศึกษาและตั้งเกณฑที่ใชในการพิจารณา
คัดเลือกหนังสือเพ่ือนํามาใชเปนหนังสืออานเพิ่มเติมประกอบบทเรียนไวดังน้ี 
 ภิญโญ สาธร (2521: 253 - 254) กลาวถึง หลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกหนังสืออาน
ประกอบ ซ่ึงสามารถนํามาเปนเกณฑในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมไดเปนอยางดี โดยกําหนดวา
จะตองพิจารณาหนังสือ 3 ดานดังน้ี 
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 1.  เน้ือหาของหนังสือ 
  1.1 หนังสือเลมน้ีมีอะไรนาสนใจในเชิงความนึกคิดของนักเรียนหรือไม 
  1.2 ถาเปนหนังสือที่ใหความรูหรือขาวสาร ความรูหรือขาวสารนั้น ถูกตองทันสมัย
เพียงใด จะชวยเพ่ิมพูนความรูที่เด็กมีอยูแลวหรือไม 
  1.3 เปนสิ่งแปลกออกไปจากหนังสือเลมอ่ืนที่นักเรียนมีอยูแลวหรือไม 
  1.4 ถาเปนหนังสือนวนิยายแสดงใหเห็นภาพสะทอนของชีวิตเพียงใด ตัวละครในเรื่อง
แสดงอาการหรือพูดจริงๆ แสดงหรือพูดเพียงใด เรื่องทํานองนี้อาจเกิดกับชีวิตเราหรือไม 
 2. ความนาอานของหนังสือ 
  2.1 เน้ือเรื่องที่นํามาเสนอ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผูอานหรือไมเพียงพอ 
  2.2 เขียนชัดเจนและอานเขาใจงายเพียงใด 
  2.3 ลวดลายการเขียนดีหรือนาเบื่อ และไมนาสนใจ 
  2.4 ถาเปนหนังสือเกี่ยวกับความรูหรือขาวสาร สิ่งเหลานี้บอกอยางตรงไปตรงมา หรือ
เลอืนหายหรือซอนเรนอยูในเรื่อง หรือในคําพูดเพียงใด 
 3. รูปรางของหนังสือ 
  3.1  กระดาษ การพิมพ ตัวพิมพนาพอใจหรือไม 
  3.2  ภาพประกอบมีคุณคาเพียงใด 
  3.3  การเย็บเลมแข็งแรงทนทานหรือไม 
  3.4 ขนาดของเลมใหญหรือเล็ก เหมาะกับผูอานเพียงใด 
 สมพร จารุนัฎ (2530: 70) กลาววา หนังสืออานเพิ่มเติมหรือหนังสืออานประกอบจัดเปน
หนังสือเสริมประสบการณประเภทหนึ่ง ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในโรงเรียนได แตมิได
กําหนดใหเปนแบบเรียน โดยมีหลักเกณฑที่ควรจะพิจารณา ดังน้ี 
 1.  โครงสรางหรือรูปแบบของขอความ หมายถึง ระบบหรือวิธีการจัดหรือเรียบเรียงความ
คิด และธรรมชาติของความสัมพันธของความคิดนั้น จุดประสงคของการเขียนหนังสือและธรรมชาติ
ความสัมพันธของความคิด หลักการหรือทฤษฎี ของสาขาวิชาที่ผูเขียนตองการนําเสนอจะเปน
ตัวกําหนดรูปแบบหรือโครงสรางที่เมาะสมที่สุดที่สามารถสื่อเน้ือหาสาระแลกความคิดใหผูอานเขาใจ
ไดดีที่สุด 
 2.  เอกภาพ หมายถึง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน น่ันคือผูเขียนจะตองเรียบเรียงและ
เสนอเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไมนําเนื้อหาหรือความคิดอ่ืนใดที่ไมสอดคลองเก่ียว
เน่ืองกันในการบรรลุจุดประสงคน้ันๆ มากลาวปะปนไวในหนังสือ 
 3.  สัมพันธภาพ หมายถึง การเชื่อมโยงความคิดหนึ่งเขากับอีกความคิดหนึ่ง ตั้งแตระดับ
ความคิดยอยขยายออกไปสูความคิดหลักของเรื่อง ในลักษณะที่จะทําใหผูอานสามารถเขาใจความ
เชื่อมโยงของแตละความคิดที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดจนทายที่สุดก็นําผูอานใหบรรลุ
จุดมุงหมายของผูเขียนได 
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 4.  จุดเนน หมายถึง แมหนังสือมีเอกภาพและสัมพันธภาพแลว ผูอานก็อาจจะยังไม
สามารถเขาใจความหมายไดถูกตอง หรือจับประเด็นความสําคัญของเร่ืองไมถูกตอง ถาผูเขียนไมมี
วิธีที่จะเนน หรือแนะนําใหผานไดแยกไดวาอะไรเปนความคิดยอย อะไรเปนความคิดหลัก หรือ
ความคิดสําคัญของเรื่อง วิธีเนนวาเนื้อหาตรงไหนสําคัญที่สุดงายที่สุด โดยที่ผูเขียนบอกไวเปน
ประโยคแรก หรือประโยคสุดทายของยอหนา หรือนําเสนอเนื้อหาสวนที่สําคัญน้ันในประมาณ
มากกวาสวนอ่ืน เปนตน 
 5.  ความสามารถหรือคุณสมบัติของผูอาน วัยวุฒิภาวะพัฒนาการทางสติปญญา ความรู
และประสบการณเดิมของผูอานหนังสือ เปนองคประกอบสําคัญที่จะตองพิจารณาใหถี่ถวนกอนที่จะ
ลงมือเขียนหนังสือ น้ันคือผูเขียนจะตองกําหนดไวในใจกอนวาจะเขียนหนังสือใหผูอานกลุมใด ซ่ึงมี
ความรูและสติปญญาขนาดไหนแลวจึงกําหนดจุดประสงคของหนังสือ เน้ือหาสาระและรูปแบบการ
เขียน ตลอดจนเทคนิควิธีเขียนตางๆ ได 
 ถวัลย มาศจรัส (2548) ไดแนะนําหลักการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมวาในกระบวนการ
เขียนหนังสือที่อิงหลักวิชาการ จัดเปนงานเขียนที่งายที่สุดกวางานเขียนอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะงานเขียนที่
อิงหลักวิชาการ เปนงานจัดระเบียบสาระทางดานวิชาการใหงายตอการทําความเขาใจ เปนการเขียน
เพ่ือการสื่อสาร คือสื่อสารความรู สื่อสารความคิดและสื่อสารประสบการณ การเขียนหนังสือที่อิงหลัก
วิชาการ หรืออิงหลักสูตรงายก็เพราะวา 
 1.  เปนการรวบรวมความรู ความคิดที่ไดมีการศึกษา คนควา วิจัย ไวแลวอยางมากมาย
มาเรียบเรียงใหมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายในการเขียน 
 2.  เปนการนําองคความรูที่มีอยูแลว มาผสมผสานหรือบูรณาการแลวกับประสบการณ
ความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญของผูเขียนในลักษณะใหม ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ผูเขียนตองการนําเสนอ 
 3.  มีเปาหมายที่ชัดเจนกวา ตองการเขียนหนังสือเพ่ิมเติมใหอานตองการใหอานอะไร
ตองการใหไมอานเม่ือไหร ใหอานไปทํา อานอยางไร 
 4.  เปนการเขียนจากความรู ความคิด ประสบการณ ความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษของตนเอง 
  
 สูตรสําเร็จในการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม       
 สูตรสําเร็จงายๆ ในการเขียนหนังสือเพ่ิมเติมเดิมอยูในการคนควา 
 1.  การรับรูและการเรียนรูสิ่งที่ไมเคยรับรูและไมเคยเรียนรูมากอน 
 2.  ความคิด ทรรศนะและมุมมองใหมๆ 
 3.  ขอมูลจากอดีตและปจจุบัน 
 4. คลังองคความรู และคลังคําใหมๆ 
 5. ศัพทบัญญัติเฉพาะของแตละสาขาวิชา 
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 6. นวัตกรรมใหมๆ 
 7. ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 
 พัทยา สายหู (2515) ไดกลาววา เจตนาในการทําหนังสือสําหรับเด็กนั้น ตองดูวาเรา
ตองการอะไรบาง สิ่งสําคัญที่เราตองการคํานึงไดแก การปลูกฝงคุณธรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนมาก
เน่ืองจากเปนสมาชิกรุนใหมของสังคม และจะตองรับผิดชอบสังคมรุนตอไป เพ่ือใหอานหนังสือได
คลองแคลวแตกฉาน เพ่ือลับสมองและสงเสริมเชาวปญญาของเด็ก เพ่ือใหความรู เพ่ือใหเกิดความ
เพลินเพลินทางอารมณ เจตนาในการสรางหนังสือสําหรับเด็ก นอกจากการคาดหวังที่ผูใหญตองการ
ใหหนังสือมีอิทธิพลสรางคุณลักษณะของเด็กที่สังคมตองการแลว สิ่งที่จะตองคิดคํานึงควบคูกันไปก็
คือเจตนาในการสรางหนังสือเพ่ือสนองความตองการของเด็ก ซ่ึงแนวเจตนารมณที่ตองสนองความ
ตองการของเด็กนั้นนับเปนคุณธรรมสงเคราะหแกเด็กโดยแท ความตองการของเด็กดังกลาวยอม
แสดงออกมาในรูปการตางๆ เชน จินตนาการ ความใฝฝน ความอยากรูอยากเห็น ความคิด
สรางสรรค ความสนุกสนานบันเทิงใจ ผอนคลายอารมณ ความรอบรูใหมๆ รวมทั้งการเพิ่มพูดขีด
ความสามารถในทางการอานใหสูงขึ้น สิ่งเหลานี้เปนอาหารทางจิตใจของเด็กและอยูในอาณาจักร
หรือแวดวงของชีวิต ซ่ึงเราเรียกวา โลกของเดก็นั่นเอง ชีวิตในโลกของเด็กจะสดใสดังที่เด็กใฝฝนนั้น 
ผูใหญยอมจะตองมีภาระหนาที่ชวยอุมชู ประคับประคอง สรางสรรคชีวิตของเด็กใหบรรลุจุดประสงค
ในความตองการของเด็กดวยแรงศรัทธาและความจริงใจอยางสม่ําเสมอ 
 สําหรับ หทัย ตันหยง (2529) กลาววาหนังสือสําหรับวัยรุนอาจสรางลักษณะเปนหนังสือ
สําหรับวัยรุนที่สนองความรูสึกของวัยรุน วาเปนผูใหญกวาอายุของตนเอง หนังสือจึงมีลักษณะเกิน
วัยไปบาง เปนหนังสือเรื่องยาวกวาเด็กวัยอ่ืน เปนหนังสือที่มีเน้ือหามากกวาภาพ เปนหนังสือที่ไมมี
เรื่องชอบฝนโดยเด็ดขาด เปนหนังสือที่เปนแนวสัจนิยม เปนหนังสือที่สอดคลองกับสภาพเปนจริง
ของวัยรุน เชน ปญหาชีวิต ความรัก มิเตราภาพหนังสือสําหรับวัยรุนในโลกปจจุบันมีลักษณะเดน 
ซ่ึงเปนผลงานของนักเรียนหนังสือที่เปนแนวสัจนิยม เปนหนังสือที่สอดคลองกับสภาพเปนจริงของ
วัยรุนกับวัยหนุมสาว ที่จะเติบโตเปนผูใหญอยางสนิทแนบเนียน ใหเกิดเราความรูสึก หรือความ
สํานึกที่เปนมนุษยธรรมสากล ใหเกิดความรูสึกรวมสมัย สงเสริมเสรีภาพทางความคิดทางสรางสรรค
ของคนรุนใหม แสวงหาเรื่องราวที่นาตื่นเตน เราใจ ทาทายความสามารถของมนุษย 
  สวน ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527) กลาวถึงลักษณะหนังสือที่ดีสําหรับเด็ก รวมทั้งขั้นตอน
และวิธีการทั่วไปในการจัดทําหนังสือ ควรประกอบดวย 
 1.  ชื่อเร่ืองตองสื่อความหมายที่ชัดเจนเพื่อบอกใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตอง
นําเสนออะไร 
 2.  ความนํา เปนการเกริ่นนําเพื่อจูงผูอานใหสนใจเนื้อหาสาระที่จะนําเสนอตอไป เหมือน
การขับรองเพลงตองมีดนตรีนํามากอน 
 3.  เน้ือเร่ืองที่ดี เหมาะสมกับวัยและประสบการณ ความรูความเขาใจ และสติปญญา 
ความสามารถในการอานของเด็ก สําหรับเด็กโตขึ้นเรื่องจะเปนเรื่องที่หางตัวเด็กออกไป เปนเรื่องที่
เด็กสนใจอยากรูอยากเห็น ไมเยิ่นเยอ สับสน ตองเปนไปตามลําดับขั้นตอน สวนหนังสือสารคดี



 13 

สําหรับเด็กชั้นประถมปลายหรือเด็กกอนวัยรุน และเด็กวัยรุนนั้นเนื้อหาจะตองลําดับจากงายไปหา
ยาก หรือเรียงลําดับเหตุการณใหเหมาะสม เพ่ือใหงายตอความเขาใจเกิดความตอเน่ืองและจดจํา
งายๆ โดยไมจําเปนตองทองจํา ซ่ึง ถวัลย มาศจรัส (2548) กลาวไววา เน้ือเร่ืองเปนเนื้อหาสาระที่
นําเสนอทั้งหมดวามีอะไรบาง ในสวนเน้ือเรื่องน้ีจะมีประเมินตางๆ ยอยๆ ออกไป เพ่ือนําเสนอประ
เด็ดใหเกิดความรูความเขาใจ รวมไปถึงความเพลินเพลินในการอานอยางมีความสุข 
 4.  นักเขียน เปนบุคคลสําคัญที่จะตองมีเทคนิค และมีความสามารถพิเศษที่จะเขียน
หนังสือ สําหรับเด็กใหเด็กสนใจได ถือเอาหนังสือเปนเพ่ือนได ผูเขียนจะตองมีความรู ความเขาใจใน
เรื่องเก่ียวกับเด็ก จิตวิทยาของเด็ก รูความตองการและความสนใจของเด็กวาเด็กวัยไหนสนใจ 
หนังสือประเภทไหน นอกจากนี้ นักเขียนควรมีจิตใจรักเด็กอยางแทจริง ไมเห็นแกเงิน มองเห็น
ความสําคัญของเด็กวาเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนความหวังของแระเทศชาติ ในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ผูเขียนตองเขาใจสอดแทรกสิ่งดีงามและความรูเพ่ือสรางสรรคเด็ก 
 5.  โครงเรื่องจะตองเรียงลําดับไมซับซอน สับสน โครงเรื่องแปลกตื่นเตนและนาสนใจ การ
กําหนดรอบเนื้อหาสาระสําหรับการเขียนหนังสืออยางมีเอกภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
เขียนหนังสือที่ผูเขียนกําหนดขึ้นอยางมีเปาหมาย โครงเรื่องเปรียบเสมือนสะพานขามคลอง ทําให
เราขามคลองไปถึงอีกฝงหน่ึงไดโดยไมตกน้ําตกทาไปเสียกอน โครงเรื่องในการเขียนถาวางโครง
เรื่องดี เร่ืองที่เขียนก็จะนาอาน มีประเด็นการนําเสนอที่ชัดเจน ไมสะเปะสะปะ ออกนอกลูนอกทาง 
เม่ือจะเขียนหนังสืออานเพ่ิมเติม ก็จะตองมีการจัดทําโครงเรื่องเสียกอนวา เรื่องที่จะเขียนประกอบ
ไปดวยเนื้อหาสาระอะไรบาง 
 6.  แกน หรือแกนของเรื่อง แกนของเรื่อง หมายถึง แนวคิดของเรื่องที่ผูเขียนไดแทรกไว
ในโครงเรื่องและเนื้อเรื่องของหนังสือแตละเลม สวนมากแกนของเรื่องหนังสือสําหรับเด็ก มักจะเปน
เรื่องที่มองเห็นไดชัดเจน ทํานองเดียวกัน คือสอนใหเด็กเปนคนดี กลาหาญ ซ่ือสัตย ประหยัด ชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน 
 7.  ภาพประกอบ มีสวนสําคัญมากที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กใหอยากอาน ภาพควร
เปนภาพสีสดใส ชัดเจนไมเลอะเลือน สําหรับเด็กไทยนั้นไมคอยชอบสีทึบๆ เชน สีฟา สีเทา แตจะ
ชอบสีรอน เชน สีแดง สีเหลือง ภาพมีทั้งภาพวาด ภาพถาย ภาพเขียน ถาเปนภาพลายเสนควร
ชัดเจน กระจางตก จํานวนภาพจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับวัยของเด็ก ถาเด็กโตขึ้นจํานวนภาพก็
ลดลงตามวัยของเด็ก 
 8.  ผูวาดภาพประกอบ จะตองเรียนรูจิตวิทยา ความสนใจและความตองการของเด็ก 
ตลอดจนสีและลักษณะของภาพที่เด็กชอบ ผูวาดภาพประกอบควรไดปรึกษาหารือกับนักเขียนเปน
ประจํา เพ่ือใหภาพออกมาตรงตามความตองการของผูเขียน ตลอดจนความถูกตองทั้งในดานตรง
ตามเนื้อเรื่อง และถูกตองตามหลักความจริง 
 9.  การจัดรูปเลม ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527) ไดเสนอแนะวา การจัดรูปเลมการวางรูป
หนา ตลอดจนการจัดภาพและคําบรรยายใหเหมาะสมตามลําดับ มีศิลป ไมวางภาพและคําบรรยาย
ภาพเต็มหนากระดาษจนไมมีชองวางเลย จะทําใหเด็กเบื่อ ควรจะมีการเวนวางบาง เพ่ือจะทําใหเด็ก
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ไดพักสายตา รูปเลมควรจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยใชสูตรสัดสวน 4: 3 เชน 8 x 6 น้ิว 4 x 3 น้ิว 
10 x 7.5 น้ิว หรือสัดสวน 1: 0.62 ซ่ึงถือวาสมดุลและสวยงามที่สุด วรรณา บัวเกิด (25270) ได
กลาวถึงขนาดของหนังสือที่วัยรุนพอใจวามีขนาด 10 x 13 น้ิว และขนาด 5 x 8 นิ้ว  
 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527) ไดกลาวถึงลักษณะภาพและคําบรรยายซึ่งมีวิธีวางไดหลาย
วิธี 
 1.  ภาพอยูคนละหนากับคําบรรยาย ภาพประกอบอาจอยูดานขวามือ ตามหลักความ
สนใจของคนที่มองดานขวากอนเสมอ 
 2.  ภาพวางไวหนาเดียวกันกับตัวอักษร คําบรรยายอาจจะอยูดานบนหรือดานลางก็ได 
ปนกันไปก็ได 
 3.  ภาพและคําบรรยายอยูหนาเดียวกัน วางไวทั้งดานบนและดานลาง และกระจายไปทั่ว
หนากระดาษตามที่วาง 
 4.  ภาพและคําบรรยาย กระจายเปนภาพและคําบรรยายติดตอกันทั้งสองหนาทําให
มองเห็นชัดเจน ซ่ึงมักเปนภาพใหญเปนการวางภาพที่นาสนใจ ทําใหภาพใหญและกวาง 
 5.  ถอยคําสํานวน ใชภาษางายๆ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ในการอธิบายไมใชศัพทสูง
เกินไป เหมาะกับสติปญญา ความสามารถในการอานและความเขาใจของเด็ก ควรใชภาษาสํานวนที่
เปนกันเองกับเด็ก สวน รัญจวน อินทรกําแหง (2517) ไดกลาวไววา การใชภาษาในหนังสือสําหรับ
วัยรุนนั้น ควรใชภาษาที่รัดกุม ถูกตองตามหลักไวยากรณ สวน ณรงค ทองปาน (2526) ไดแนะนํา
เสริมวา คําที่ใชควรมีความยากงายเทากับหนังสือแบบเรียนในระดับชั้นที่เรียน 
 6.  ตัวละคร ตองเปนตัวละครในวัยเดียวกันกับเด็ก หรือใกลเคียงกับเด็ก ตัวละครไมมาก
นัก เด็กจะรูสึกสับสน 
 7.  เทคนิคการเขียนหรือวิธีการเขียน ควรมีเทคนิคที่จะทําใหการดําเนินเรื่องราว
สนุกสนาน เด็กอานดวยความเพลินเพลินไมเปนการสับสน เห็นชัดเจน เปนลักษณะกึ่งเลากึ่งสอน 
เทคนิคการดําเนินเรื่องทําใหเกิดความประหลาดใจ นาติดตามเรื่องราวไปเรื่อยๆ ดวยความสนใจ
และตื่นเตน 
 8.  ปก อาจเปนปกออนหรือปกแข็งก็ได ถาปกแข็งราคาจะแพง แตแข็งแรงทดทาน บนปก
ควรมีภาพที่ตรงกับเน้ือเรื่อง เปนภาพที่ดึงดูดความสนใจ เด็กดูภาพก็อยากอานและเดาไดวาเปน
เรื่องเก่ียวกับอะไร 
 9.  ตัวอักษร ตัวโต ชัดเจน เด็กยิ่งเล็กตัวอักษรยิ่งโต และเวนชองไฟใหหางเพื่อเด็กจะได
อานงาย เม่ือเด็กโตขึ้นจึงลดขนาดตัวหนังสือได จนกระทั่งเขาสูวัยรุนจึงใชตัวพิมพธรรมดา (ขนาด 
19 พอยทครึ่ง, เทากับ 1/72 น้ิว) ตัวอักษรไมควรเปนอักษรประดิษฐจะทําใหอานยาก 
 10. จํานวนหนา เด็กกอนวัยรุน ตั้งแตประถมปลาย ประมาณ 30-100 หนา เด็กวัยรุน 
ประมาณ 100 – 200 หนา 
 หนังสือสําหรับเด็กวัย 10 – 20 ป (กอนวัยรุนจนถึงวัยรุน) เด็กวัยน้ีอานหนังสือไดคลอง
แลว ฉะนั้น ความจําเปนในการอานก็จะเพ่ิมมากขึ้น หนังสือสําหรับเด็กวัยน้ีควรมีลักษณะดังน้ี 
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 1. ตัวอักษรขนาดตัวพิมพธรรมดา 
 2. มีภาพสีและขาวดําตามความเหมาะสม (ลดจํานวนลงได) เร่ืองประมาณ 70 % รูป
ประมาณ 30% 
 3. ใชภาษางายๆ สํานวนงายๆ ภาษาที่วัยรุนนิยมใช แตคําไมใชคําแสลง 
 4. เน้ือเรื่องดี มีความสมจริงมากขึ้น เปนเรื่องของเด็กในวัยเดียวกัน หนังสือควรมีทั้ง
ประเภทใหเกิดความเพลินเพลินและใหความรู เน้ือหาอยูในความสนใจของเด็กวัยรุน ไมเปนการสั่ง
สอนแตแนะและยกตัวอยางใหเห็นจริง 
 5. มุงใหสรางจินตนาการและเกิดความคิดสรางสรรค 
 6. เปนลักษณะหนังสือฉบับกระเปา 
 7. หนาปก ภาพวาดนาสนใจ มีศิลป 
 8. ความยาว 150 – 200 หนาขึ้นไป 
 สรุปไดวา การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมสําหรับวัยรุนจะตองสรางเน้ือหาใหตรงกับวัยของ
ผูอาน ใชคําธรรมดาสื่อสารไดงาย รูปปกสวยดึงดูดความสนใจ ตัวหนังสือโตไมเล็กเกินไป รูปภาพก็
สวยงาม ทันสมัย ใชกระดาษอยางดี รูปเลมมีความทนทาน และสิ่งสําคัญเด็กอานแลวไดความรูและ
ความเจาใจเพิ่มสูงขึ้น 
 

 1.4  ข้ันตอนการทําหนังสือสําหรับเด็ก 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527: 4 - 21) กลาวถึงขั้นตอนการทําหนังสือสําหรับเด็ก ดังน้ี 
 1. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการทําหนังสือ จากหนังสือที่ดีสําหรับเด็ก เพ่ือดูแนวทาง
จัดทําหนังสือ ทั้งโครงเรื่อง แกนของเรื่อง วิธีเขียน ภาษาที่ใช ของจุดบกพรองของหนังสือแตละเลม 
และศึกษาผลงานของนักเขียนหนังสือสําหรับเด็กที่มีชื่อเสียง 
 2. เขียนโครงเรื่อง เน้ือเรื่อง ตั้งชื่อเร่ือง กําหนดแกนของเรื่อง เม่ือเขียนเสร็จแลวอาจ
นําไปเลาหรือไปใหเด็กอาน เพ่ือจะไดทราบความคิดเห็นของเด็กวาชอบหรือไมชอบเพียงใด ถา  
เด็กชอบก็แสดงวาเปนเรื่องที่เขียนนาจะใชได และถาเด็กไมชอบก็ใหเด็กวิจารณแลวนําไปแกไข   
การเขียนบทสคริปต เปนการนําเรื่องราวที่ไดจากเคาโครงเรื่องหรือเน้ือเร่ืองยอมาเขียนบอกขั้นตอน
ของเนื้อเรื่องรูปภาพ โดยบอกแตละหนาของหนังสือตั้งแตหนาปก ใบรองปกหนา 
 3. ปกใน จนถึงหนาสุดทายจะมีภาพและคําบรรยายนอยางไรบาง เปนภาพเก่ียวกับอะไร
และคําบรรยายจะเขียนวาอยางไร อยูสวนใดของหนาหนังสือ เริ่มตั้งแตหนาปกเปนตนไป 
 4. การทําดัมม่ี คือ การทําหนังสือจําลองสําหรับเด็กที่จะทําขึ้นมา อาจจะทําเปนเลมเล็กๆ 
ก็ได แลวนํารายละเอียดจากบทสคริปตมาเขียนและวาดรูปลงไปที่ดัมม่ีตั้งแตปกจนถึงหนาสุดทาย 
วาดภาพและเขียนคําบรรยายใหกับบทสคริปต สําหรับการวาดภาพนั้น ถาวาดไมไดก็ใหเขียนเปน
วงกลมแทน และบอกวาเปนภาพอะไรก็ได 
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 5. การทํารูปเลม คือ การทําหนังสือจริงๆ ไดแก การวาดภาพ คําบรรยายรวมทั้งการวาง
หนา การจัดภาพของหนังสือใหเหมาะสม โดยดูจากดัมม่ี สําหรับขนาดของรูปเลมมีหลายชนิดที่นิยม 
คือ ขนาดเล็ก 13 x 18.5 เซนติเมตร หรือ 16 หนายก ขนาดกวาง 14.6 x 21 เซนติเมตร หรือ 16 
หนายกใหญ ลักษณะรูปเลมจะวางในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได การเย็บเลมจะเย็บจากตรงกลาง
หนังสือหรือเย็บขาง 
 6. การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจ นาตื่นเตน นาติดตามและทําใหเดาไดวาเปนเรื่องราวเกีย่วกบั
อะไร รูจักใชถอยคําสํานวนที่เด็กติดใจ ซ่ึงเปนกลวิธีหรือเทคนิคหนึ่งตองตั้งชื่อใหเด็กเกิดภาพพจน
ซ่ึงมีขั้นตอนดังตอไปน้ีคือ 
  ขั้นที่ 1 ปจจุบันสอนกลุมประสบการณอะไร 
  ขั้นที่ 2 จะเขียนหนังสือสงเสริมการอานชั้นมัธยมศึกษาปที่เทาไร 
  ขั้นที่ 3 เขียนเร่ืองอะไร แลวตอบคําถามเหลานี้ใหไดเขียนทําไม เพ่ืออะไร เน้ือหาเปน
อยางไรสาระที่ไดคืออะไรรูปแบบการเขียนเปนอยางไร รอยแกว หรือรอยกรอง 
  ขั้นที่ 4 หาขอมูลจากที่ไหน 
  ขั้นที่ 5 วางแผนการเขียนไวอยางไร 
  ขั้นที่ 6 จะลงมือเขียนเม่ือไร และกําหนดจะใหแลวเสร็จเม่ือใด 
  ขั้นที่ 7 ลงมือเขียน ทั้ง 7 ขั้นตอนคือ จุดเริ่มตนที่ครูจะตองจัดระเบียบไวเพ่ือให  
การปฏิบัติมีแบบแผนทั้งยังเปนการสรางวินัยใหกับตนเองอีกดวย     
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา ขั้นตอนในการสรางหนังสือสําหรับเด็ก เราตองสํารวจ
ตัวเองวาสอนกลุมสาระใด จะไดจํากัดวงในการทําหนังสือสงเสริมการอานใหแคบเขา เพ่ือที่จะให
ตัดสินใจไดงายยิ่งขึ้น การเขียนหนังสือสงเสริมอานหรือหนังสืออานเพ่ิมเติม ตองคํานึงถึงวัยของ
นักเรียนและจิตวิทยาของนักเรียน ใชจํานวนคํา จํานวนภาพ ขึ้นอยูกับวัย เปนตน นึกภาพเรื่องราว
ไดชัดเจนแจมใส จะเร่ิมตนตรงไหน เรื่องดําเนินไปและจะจบอยางไร เร่ืองที่เขียนใหอะไร ตองการ
สอนอะไร สัมพันธกับเน้ือหาในหลักสูตร เม่ือนักเรียนอานจบแลวเขาตองไดแงคิด ฉะน้ันรูปแบบ 
การเขียนใหทั้งสาระและความสนุกสนานกอปรไปดวยนํามาปรับปรุงแตงเพ่ือใหเร่ืองราวมีรสชาติ  
นาอาน ดวยสํานวนภาษาที่มีวรรณศิลป 
 

 1.5  พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็ก 
 จินตนา ใบกาซูยี (2542: 61-64) ไดกลาวถึงพัฒนาการของเด็กวากลุมวัยเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนอายุ 12 – 14 ป หรือกอนวัยรุนกลุมน้ีเปนวัยที่เริ่มยางเขาสูความเปนวัยรุนอยาง
จริงจัง จะเห็นไดอยางชัดเจน เม่ือเด็กอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ซ่ึงเปนชวงระยะการ
เชื่อมตอระหวางเดก็และวัยรุน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งในดานรางกายโดยเฉพาะอวัยวะที่
เกี่ยวกับรูปราง ขนาด และเสียงรวมทั้งอารมณจิตใจและอุปนิสัย ใจคอ ตลอดจนความชอบและความ
ถนัดตางๆ ความเปลี่ยนแปลงเหลานั้นจะเห็นอยางชัดเจนในเรื่องรางกาย เด็กหญิงและเด็กชายจะมี
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การเปลี่ยนแปลงแสดงความแตกตางทางเพศอยางเห็นไดชัดเจน เด็กผูชายเสียงจะแตก นํ้าเสียงจะ
เริ่มหาวขึ้น แขนขาเริ่มยาวเกงกาง เริ่มมีกลามเนื้อ อวัยวะเพศจะเริ่มขยายตัวใหญขึ้น และเริ่มมีอสุจิ 
มีขนตามตัวในบางแหง เด็กหญิงเริ่มมีหนาอกโตขึ้นและมีประจําเดือน สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ เด็กกิน
จุและนอนมาก 
 สวนอารมณ ความรูสึกในตัวน้ัน เด็กจะเริ่มสับสนในความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะรางกาย
เติบโตคลายเปนผูใหญ แตจิตใจยังเปนเด็ก จึงเกิดความกังวล ชางคิดเกิดอารมณหุนหัน ใจนอย 
ออนไหว ขี้รําคาญ แสนงอน ชอบโตเถียง โตแยง มีการแสดงออกทางอารมณ ทําตามอารมณของ
ตัวเองมากขึ้น ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ในดานสังคมนั้น เด็กเริ่มสนใจเพื่อนฝูงมากขึ้น ตองการใหเพ่ือนยอมรับตนเขากลุม ชอบ
รับเอาคานิยม ความคิดและพฤติกรรมของเพื่อนๆ มาเปนตัวอยาง ดังน้ันความสัมพันธกับเพื่อนจึงมี
มากกวาความสัมพันธตอพอแม เชนเดียวกับเม่ืออยูที่โรงเรียนจะเชื่อครูและเพื่อนมากกวาพอแม 
สําหรับดานสติปญญานั้น เด็กเริ่มเลือกและสนใจเฉพาะสิ่งที่ตนพอใจ และสวนใหญจะตามเพื่อน มี
ความสังเกตเพิ่มขึ้น ชอบทดลองดวยตนเองเพื่อแสวงหาคําตอบ อยากรูอยากเห็น แตบางครั้งกลา
ทําบางครั้งก็ไมกลาทํา 
 ความสนใจ ในระยะนี้ทั้งสองเพศเริ่มแสดงความแตกตางในสิ่งที่ชอบไมเหมือนกัน 
เด็กหญิงจะเขากลุมเพศหญิงเดียวกันที่มีอุปนิสัยและความชอบเหมือนๆ กัน ในขณะที่เด็กชายจะ
เลือกเพื่อนชายที่ชอบกิจกรรมเหมือนๆ กัน เชน บางกลุมชอบเลนกีฬา ดนตรี หรืออานหนังสือหรือ
บางกลุมสนใจในการเรียนเปนเด็กเรียน หรือบางกลุมชอบเที่ยวกลายเปนเด็กเที่ยวไป 
 กลุมเด็กชายจะสนใจกีฬาที่เลนเปนทีม มีกติกากฎเกณฑ มีการแขงขัน เชน ฟุตบอล 
บาสเกตบอล วายน้ํา บางกลุมชอบประดิษฐคนควาเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือของเลนจากไฟฟา 
วิทยุ ชอบอานหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการคนควา ทดลอง กําลังภายใน การตูน การผจญภัย 
ชีวประวัติ เพศศึกษา ชอบดูภาพยนตรตื่นเตน ผจญภัย ตลก ชื่นชมเพลงของนักรองคนโปรด ชอบ
ฟงเพลงทางวิทยุและเทป สวนรายการโทรทัศนชอบรายการเพลง การเตนรํา กีฬา เกมทายปญหา 
เปนตน 
 กลุมเด็กหญิง ชอบดูกีฬามากกวาจะเปนผูเลน สนใจสิ่งประดิษฐการฝมือ สนใจการแตง
กาย ชอบอานหนังสือโรแมนติค คอลัมนขําขัน เรื่องสั้นๆ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสารของเด็ก
และวัยรุน ชอบเก็บสะสมภาพเกี่ยวกับสวยๆ งามๆ ภาพดาราและนักรองที่ชื่นชอบ เพลง เกม หนัง
ทีวี และละครชีวิตที่ไมเครงเครียด มีลักษณะเปนแนวกระจุมกระจิ๋ม หรือเรื่องคราวในครอบครัว 
 กลุมวัยเรียนมัธยมศึกษา (ตอนตน: 15 - 18ป) หรือกลุมวัยรุนในชวงนี้ เด็กกลุมน้ีเร่ิมปรับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงไดบางแลว แมบางคนจะยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยูอีก แตความ
เปลี่ยนแปลงสวนใหญจะเปนไปและตอเน่ืองตอจากชวงวัยกอนวัยรุน ซ่ึงอยูในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 
 ดานรางกายนั้น ความเจริญเติบโตในดานความสูงยังคงมีอยู จนกระทั่งอายุได 18 ป โดย
เฉลี่ยความสูงจะหยุดลง ขนาดอวัยวะตางๆ ยังคงเปลี่ยนแปลง เพ่ือแสงความแตกตางทางเพศ
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ออกมาอยางเดนชัด เด็กชายจะเริ่มมีลักษณะเปนชายหนุมขึ้น กลามเนื้อแขนขาจะขยายออกตะโพก
มีเน้ือหนังมากขึ้น มีขนรักแรและที่อวัยวะสืบพันธุ เสียงเร่ิมเปนหนุม ทุมไมแหบแตกพราหาวๆ 
เหมือนเดิม เริ่มฝนเปยก การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดจากภาวะรางกายและฮอรโมน จึงเปนไปอยาง
รุนแรงมาก เด็กผูหญิงก็เชนเดียวกัน หนาอกจะขยายโตจนตองใสเสื้อชั้นในชนิดยกทรง สะโพกและ
แขนขาเริ่มกลมกลึง ออนชอย สละสลวย เปนหญิงสาวมากขึ้น เลือกเสื้อผาเอง ดูแลเอาใจใสรางกาย
มากขึ้น กิริยาทาทางเริ่มมีจริตแสดงออกความเปนสาว รูจักเอียงอายหนาแดงเม่ือถูกชม 
 ในสวนอารมณน้ัน ยังคงความสับสนวางตนเองไมถูกวาจะเปนผูใหญหรือเปนวัยรุนดี 
บางครั้งปฏิบัติตนดังผูใหญ ไมตองการใหมีการอบรมสั่งสอน แตตองการใหมีการการดูแลเอาใจใสให
ความรัก และความชวยเหลือ มีความออนไหว ชางคิด ใจนอย วูวาม มีความกังวลและความกลัว 
เชน กลัวรูปรางตนเองไมหลอไมสวย กลัวการเรียนไมดี กลัวสอบตก กลัวสอบเอนทรานสไมติด 
กลัวไมมีเพ่ือนหรือเพ่ือนไมรัก เขาสังคมไมได เผชิญหนากับเพ่ือนตางเพศไมเปน ไมชอบการตําหนิ 
หรือไมชอบการลอเลียนเรื่องเพ่ือนตางเพศ โกรธงายและระงับความโกรธไมไดมักแสดงออกอยาง
รุนแรง ทั้งทาทาง คําพูดและการกระทํา ไมคอยยอมรับฟงเหตุผล มีความหงุดหงิดงาย ธรรมชาติที่
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําใหเกิดผลดังไดกลาวมานี้ 
 ในดานสังคม เพ่ือน โรงเรียน และครูผูสอนยังคงเปนแบบอยางที่เด็กวัยน้ียึดเปนตัวอยาง
และเชื่อถือมากกวาพอแม และญาติพ่ีนองในครอบครัว วัยน้ีเปนวัยของการศึกษาหาความรูจาก
โรงเรียน และจากการศึกษานอกระบบตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก ไมวาจะเปนหนังสือ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน ลวนมีบทบาทตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะเด็ก
วัยน้ีใหความสนใจตอสังคมแวดลอมมากนั่นเอง ในวัยน้ีแมเด็กจะเริ่มแสวงหาเอกลักษณของคณะ 
รักสถาบันอยางรุนแรง รูจักเสียสละเพื่อเพ่ือนฝูงและครอบครัว สนใจสังคมภายนอกมากขึ้น 
 ความสนใจ เม่ือเขาสูวัยรุน เด็กจะแสดงความชอบเฉพาะของตนออกมามาก เร่ิมสนใจ
เพ่ือนตางเพศ แตเม่ือเขากลุมทํากิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมเสริม จะชอบเลือกเขากลุมเพศ
เดียวกัน การเลนกีฬาแยกเลนตามลักษณะเพศ และตามลักษณะกีฬาที่ตองการทักษะ ความ
คลองแคลวทางรางกายและจิตใจ การเลือกเรียนวิชาเปนไปตามความถนัดและความชอบสวนตัว
มากขึ้น อีกทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจที่ไดเห็นตัวอยางการประกอบอาชีพน้ันๆ แตบางคนก็เลือกตาม
เพ่ือนๆ ปะปนกันไป ความถนัดหรือความสามารถเฉพาะดาน เชน กีฬา ดนตรี คํานวณ การทดลอง
วิทยาศาสตร การวาดภาพ ความถนัดทางภาษา การแตงเรื่อง เขียนเรื่อง ของแตละคนเร่ิมแสดง
ออกมาอยางชัดเจน ซ่ึงควรจะไดรับการสงเสริมใหหาความรูและทักษะการปฏิบัติเพ่ิมขึ้น บางคน
อาจจะหารายไดจากความถนัดหรือความสามารถพิเศษนี้ได ดวยเหตุที่วัยน้ีชอบแสดงความเดนเพ่ือ
เรียกรองความสนใจตอสังคมและบางครั้งชอบใชความรุนแรงแทนเหตุผล ดังนั้นความชอบของกลุม
น้ีจึงมุงไปที่ดารา หรือนักรอง หรือวีรบุรุษที่ตนชื่นชอบและมีบุคลิกภาพคลายคลึงกับกลุมของตนเอง
มาก แตอยางไรก็ตามความชอบ อุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กวัยน้ีมีความแตกตางไปตามเพศ 
พ้ืนฐานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคมเปนสวนประกอบสําคัญความสนใจในการอาน
หนังสือของเด็กวัย12 - 18 ป 
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 ลมุล รัตตากร (2529: 19 - 34) ไดสรุปจากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสนใจและแนว     
การอานหนังสือของนักเรียนอายุ 13 – 18 ป ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ พบวา ความสนใจและ
แนวการอานของนักเรียนชายและหญิง นักเรียนชายและหญิงสนใจเรื่องตอไปน้ีมากเหมือนๆ กัน คือ 

1. เกร็ดความรูสั้นๆ รวมในเลมเดียวกัน 
2. ความรูทั่วไป 
3. การเรียนรู การจํา การลืมและการทดสอบเชาวน 
4. การคิดคนหาเหตุผล 
5. พุทธศาสนา 
6. การศึกษา การเรียนการสอนตามหลักสูตรในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
7. นิทานตลกขบขัน 
8. นิทานที่เปนตํานานของแตละทองถิ่น 
9. นิทานเรื่องสัตว 

10. ไวยากรณภาษาตางๆ 
11. คณิตศาสตร 
12. ดาราศาสตร 
13. การเปลี่ยนแปลงของพื้นโลก พ้ืนน้ํา อากาศ รวมทั้งการพยากรณอากาศ 
14. วิศวกรรมศาสตร 
15. การประดิษฐเครื่องแตงกายและการออกแบบ 
16. การรักษาพยาบาล การปองกันโรคและการใชยารักษาโรค 
17. การขับรอง การรองเพลง รวมเนื้อเพลง 
18. นวนิยาย ประวัติศาสตร 
19. การทองเที่ยวเพ่ือหาความรูทางวิทยาศาสตร 
20. การรวบรวมแผนที่ 
21. ประวัติบุคคลสําคัญในสาขาวิชาตางๆ 
22. สงคราม 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา ความสนใจในการอานของเด็กในระดับมัธยมศึกษาหันไป
นิยมอานหนังสือประเภทสารคดี นวนิยาย เด็กผูชายชอบอานเรื่องที่มีลีลาฉับไว จริงจัง รุนแรง ตอสู 
ผจญภัย และเรื่องในเชิงวิทยาศาสตร อานหนังสือในระดับที่เหมาะกับวัยของตน ไมชอบอานหนังสือ
ที่เกี่ยวกับผูหญิง การอานก็อยูภายใตอิทธิพลขนบประเพณีของเด็กชาย เด็กหญิงชอบอาน นวนิยาย 
ชอบอานเรื่องที่มีลีลาออนโยน นุมนวล ความรัก ความสวยงาม และเรื่องในเชิงจินตนาการ อาน
หนังสือที่มีระดับเกินวัย ชอบอานหนังสือที่เกี่ยวกับผูชายและการอยูภายใตอิทธิพลขนบประเพณี
ของเด็กหญิง และทั้งเด็กหญิง เด็กชาย ยังสนใจอานตํานานประวัติเกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง 
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รวมถึงสถานที่ทองเที่ยว อาหาร ผลิตภัณฑที่นําออกจําหนายที่มีชื่อของจังหวัดตนอง คือจะสนใจ
อานเรื่องที่อยูใกลตัวเชนกัน 
 
 1.6 การประเมินคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 ถวัลย มาศจรัส (2548: 164) ไดกลาวถึงหลักเกณฑการประเมินคุณคาของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมดังน้ี 
 1. เน้ือหา 
  1.1  สอดคลองกับหลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2  ถูกตองคามหลักวิชาและเปนปจจุบัน 
  1.3  ยากงายเหมาะกับชวงชั้น 
  1.4  มีความยาวของเนื้อหาพอเหมาะ 
  1.5  มีแหลงอางอิงคนควาและ / หรือบรรณานุกรม 
  1.6  ไดขัดตอความมั่นคงและศีลธรรมอันดีงาม 
 2. การนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบการเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและนาสนใจ 
เสนอเนื้อหาที่สงเสริมการขาย เพ่ิมพูนทักษะการคิด 
 3. การใชภาษาสื่อความหมาย ชัดเจน อานเขาใจงายถูกตองตามหลักการใชภาษา 
ใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียนใชศัพทเฉพาะลูกนอง (ถามี) 
 4. ภาพ ตาราง แผนภูมิถูกตอง ชัดเจน และเปนปจจุบันเหมาะสมสอดคลองกับ เน้ือหามี
รูปแบบการนําเสนอนาสนใจชวยใหเขาใจเนื้อหาชัดเจน 
 ปราณี เชียงทอง (2526: 78 - 79) ไดกลาวถึงหลักการประเมินคุณคาหนังสือสําหรับเด็ก
วาตองพิจารณาดังตอไปน้ี 
 1.  ฉากตองชัดเจน นาเชื่อถือ ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณในประวัติศาสตรและ
ชีวประวัติฉากของเรื่องตองตรงกับความเปนจริง 
 2.  การดําเนินเรื่องตองสอดคลองกับเหตุการณและเรื่องราวตางๆ ในเนื้อเรื่องเปนอยางดี 
 3.  ตัวละครตองสมจริง นาเชื่อถือ และเปนไปตามธรรมชาติของคนจริง ๆ และตองมีตัว
ละครที่เด็กสามารถลอกเลียนแบบได 
 4.  เคาโครงเรื่องควรใหมีขอขัดแยงมีปญหา มีฝายตรงขามและการสิ้นสุดแหงปญหาหรือ
ขอขดัแยงในที่สุด 
 5.  แนวคิดของเรื่องไมควรเปนเรื่องลึกซึ้ งหรือซับซอน  ควรเปนเรื่องงายๆ  ใน
ชีวิตประจําวันตามประสบการณของเด็ก 
 6.  แนวการเรียน ไมควรเปนเรื่องที่ยากงายเหมาะแกการทําความเขาใจเรื่องของเด็ก การ
ใชถอยคําสํานวนและคําศัพทตางๆ เหมาะกับวัยและประสบการณของเด็ก 
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 7.  รูปเลมและภาพประกอบ รูปเลมควรจะเหมาะมือ สะดวกตอการหยิบถือของเด็ก
ลักษณะรูปเลมภายนอกดึงดูดใจเด็กเปนสําคัญ ความหนาและความใหญเกินของหนังสือไมเปนที่
ถูกใจเด็ก กระดาษมีคุณภาพดี ขนาดตัวหนังสือตองพอเหมาะกับวัยและสายตาของเด็ก มีความ
ชัดเจนไมเลอะเลือน การเวนวรรคตอนตองถูกตอง สะกดการันตถูกตองตามหลักไวยากรณ 
ภาพประกอบควรเปนภาพสี ลักษณะเปนภาพงายๆ ไมซับซอน และเปนภาพที่แสดงการกระทําและ
ความเคลื่อนไหว 
 คุณภาพในการพิมพ การเขาเลมและการจัดหนา เปนสวนสําคัญมากสําหรับหนังสือเด็ก
การเย็บเลมตองคงทนถาวร ควรเปนปกแข็งหรือปกที่ใชกระดาษมีคุณภาพดี การจัดหนาควรใหมี
ที่วางเพื่อเปนการพักสายตาของเด็ก 
 สําหรับดานขนาดตัวอักษร อเนก รัตนปยะภรณ (2528: 34) ไดกลาวถึงขนาดตัวอักษรที่
ใชในหนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในโรงเรียนโดยทั่วไปตัวอักษรสําหรับเด็ก
เล็กๆ จะมีขนาดตัวอักษรโต และขนาดจะคอยๆ ลดลงตามอายุเด็กที่เพิ่มขึ้น เชน 
 อายุ 6 – 11 ป (ระดับมัธยมศึกษา) ขนาดตัวอักษรควรอยูระหวาง 36 – 24 พอยท  
 อายุ 12 – 17 ป (ระดับมัธยมศึกษา) ขนาดตัวอักษรควรอยูระหวาง 26 - 16 พอยท 
 วิริยะ สิริสิงห (2524: 82) กลาวถึงหลักการประเมินคุณคาหนังสือเด็ก ควรพิจารณาดังน้ี 
 1. มีจุดคิดที่แนนอน 
 2. เคาโครงเรื่องติดตอกันจนเด็กติดตามไดอยางสนุกสนาน 
 3. สํานวน ภาษา สําคัญมารก ควรใหถูกตองมีศิลปะการเขียนและเขียนไดตรงรสนิยม
ของเด็ก 
 4. การจัดรูปเลมเหมาะสมสวยงามดี 
 5. ภาพประกอบถือวาสําคัญที่สุดจะขาดไมได และภาพตองตรงกับเนื้อเรื่องดวย 
 6. ตรงตามความสนใจ ความนิยมและพ้ืนความรูของเด็กในแตละระดับ 
 จากหลักเกณฑการประเมินขางตนของหนังสืออานเพิ่มเติม พอจะสรุปการประเมินคุณคา
ของหนังสืออานเพิ่มเติมไดเปน 6 ดานคือ 
 1.  โครงเรื่อง สิ่งสําคัญที่สุดในการสรางหนังสือ คือ การเขียนโครงเรื่อง โครงเร่ืองที่ดี
จะตองเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนังสือ โดยติดตอสืบเน่ืองเปนเรื่องเดียวกัน มี
เหตุผลใหผูอานอยากติดตามโครงเรื่องควรเริ่มจากจุดภายในเรื่องคลี่คลายสูภายนอก เพ่ือใหผูอาน
ไดเกิดแนวคิด ทรรศนะคติจากลักษณะของตัวละคร ชี้ใหเห็นผลพยายามของบุคคล บางตอนควรมี
ความตลกขบขันแสดงความสนุกสนานราเริง ซ่ึงจะทําใหเรื่องนั้นมีชีวิตชีวาชวนติดตาม 
 2.  ฉาก ฉากตางๆ ในเรื่องจะตองชัดเจน นาเชื่อถือและจะตองตรงกับความเปนจริง ฉาก
จะบอกใหรูวาเรื่องเกิดที่ไหน เม่ือใด บรรยากาศควรเปนบรรยากาศที่เด็กคุนเคย ชวยเสริม
ประสบการณทําใหผูอานมีความรูสึกเหมือนอยูในสถานการณน้ัน 
 3.  แกนของเร่ือง มีอะไรเปนแนวคิดของเรื่อง แนวคิดของเรื่องควรเปนเรื่องใน
ชีวิตประจําวัน ตามประสบการณของเด็กไมควรเปนเรื่องลึกซึ้งหรือซับซอน แนวคิดเรื่องจะชวยใน
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ดานการพัฒนาและการปรับตัวของเด็ก รวมทั้งชวยเด็กที่ประสบปญหาในทํานองเดียวกับตัวละคร
และชวยตอบสนองความตองการการเรียนรูของเด็กดวย 
 4.  ตัวละคร ในเร่ืองไมควรมีตัวละครมาก เพราะจะทําใหเร่ืองซับซอนเกินไป ตัวละครมี
บุคลิกเดนชัดในตัว เปนไปตามธรรมชาติของคนจริงๆ มีพฤติกรรมสมเหตุสมผล และเปนตัวอยางที่
ดีใหเด็กลอกเลียนแบบได 
 5.  แนวการเขียนของเรื่อง เร่ืองนั้นจะเขียนทํานองใดแสดงความรูสึกและความคิดเห็นโดย
วิธีใด ยากหรืองายแกการทําความเขาใจเรื่อง การเขียนควรใชภาษางายๆ ชัดเจนเหมาะกับวัยของ
เด็กและวัยของตัวละคร การบรรยายเหตุการณตองใชภาษากะทัดรัด อานแลวเกิดภาพพจนและ
จินตนาการ ใชภาษาถูกตองตามสมัยนิยม ถาเปนบทรอยกรองตองถูกตองตามฉันทลักษณ กอน
เขียนเร่ืองผูเขียนตองศึกษาบัญชีคําของกรมวิชาการ เพ่ือจะไดเลือกคําใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 6.  รูปเลม 
  6.1  รูปเลม ควรเหมาะมือ สะดวก ตอการหยิบถือของเด็ก กระดาษตองมีคุณภาพดี 
การเย็บเลมคงทนถาวร ความหนาของหนังสือเหมาะกับวัย การจัดหนาควรใหมีที่วางเพ่ือเปนการ
พักสายตาของเด็ก การจัดภาพเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง หนาปกดึงดูดความสนใจ ภาพตองสอดคลอง
กับเนื้อเรื่องในเลม ชื่อเร่ืองสะดุดตาผูอาน ปกหลังมีความกลมกลืนสอดคลองกับปกหนาและตองไม
ผิดพลาดในการพิมพ 
  6.2  ภาพ ภาพชวยเสริมความเขาใจ ความหมาย และสรางประสบการณใหแกเด็ก 
ภาพจะเปนสิ่งที่จะชวยขยายความหมายของเรื่องในเลม รูปภาพที่สวยงามจะทําใหเด็กเกิดความ
เพลิดเพลินมีจินตนาการและเกิดความคิดสรางสรรค 
  6.3  ตัวอักษร พอเหมาะกับวัยและสายตาของเด็ก มีความชัดเจนเวนวรรคตอนถูกตอง 
สะกดตัวการันตถูกตองตามหลักภาษาไทย สีของตัวอักษรเหมาะสมไมวางอักษรทับบนภาพ ซ่ึงจะ
ทําใหภาพดอยคุณคาลงไป 
  6.4  คุณคาของเร่ือง ตองวางจุดมุงหมายวาจะใหอะไรกับผูอาน เร่ืองจะตองสอนใหรู
จัดนึกคิด มีพฤติกรรมที่ดีงาม แฝงคุณธรรม ปลูกฝงทัศนคติที่ดี พัฒนาความสนใจในการอานชดเชย
ในดานอารมณไดดี            
 ความรูและความเขาใจในเรื่องการประเมินคุณคาหนังสือสําหรับเด็กมีประโยชนมากใน 
การสรางหนังสือใหไดตามหลักเกณฑ จะทําใหเด็กไดอานหนังสือที่มากดวยคุณคาในทุกๆ ดาน ทั้ง
ดานเนื้อหา รูปเลมและสวนประกอบอื่นๆ ของหนังสือ 
 ชุติมา สัจจานนท(2523:44) ไดสรุปเกณฑการประเมินคุณคาของหนังสือสําหรับเด็กสรุป
ไดดังน้ี   
  1. โครงเรื่อง เขาใจงาย ไมซับซอน หรือไมเยิ่นเยอมากจนเกินไป มีความสัมพันธกับ
พ้ืนฐานประสบการณของเด็ก มีเง่ือนปมที่สนุกสนาน ชวนติดตาม คลี่คลายเงื่อนปมรวดเร็ว เร่ืองจบ
ลงดวยดี ทําใหผูอานสุขใจ            
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 2.  ตัวละครควรมีจํานวนนอย และมีวัยใกลเคียงกับเด็ก เพราะเด็กจะยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง บทบาทตัวละครเดนชวยใหจําไดดี         
 3.  สํานวนภาษา งาย สั้น ชัดเจน ถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง เหมาะสมกับบุคลิกตัว
ละคร ตรงตามสมัยในเรื่อง          
 4. ฉากหรือบรรยากาศในเรื่อง เปนสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือมีประสบการณ หรืออาจชวย
เสริมสรางประสบการณใหแกเด็ก        
 ถวัลย มาศจรัล (2548: 164) ไดอธิบายถึงหลักเกณการประเมินคุณคาของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมไว ดังน้ี            
 1. เน้ือหาสอดคลองกับหลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถูกตองตามหลักวิชาและเปนปจจุบัน ยากงายเหมาะสมกับชวงชั้น มีความยาว
ของเนื้อหาพอเหมาะ มีแหลงอางอิงคนควา ไมขัดตอความมั่นคงและศีลธรรมอันดีงาม  
 2.  การนําเสนอเนื้อหา มีรูปแบบการเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและนาสนใจ สงเสริมการอาน
เพ่ิมพูนทักษะการคิด           
 3. การใชภาษา สื่อความหมายชัดเจน อานเขาใจงาย ถูกตองตามหลักการใชภาษา ใช
ภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียนใชศัพทเฉพาะถูกตอง(ถามี)    
 4.  ภาพ ตาราง แผนภูมิ ถูกตอง ชัดเจนและเปนปจจุบัน เหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหา มี
รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ชวยใหเขาใจเนื้อหาชัดเจนวิริยะ สิริสิงห (2524:82) กลาวถึง
หลักเกณฑการประเมินคุณคาหนังสือสําหรับเด็กวา ควรพิจารณา จุดคิดที่แนนอน เคาโครงเรื่อง
ติดตอกันจนเด็กติดตามไดอยางสนุกสนาน สํานวนภาษาถูกตอง มีศิลปะในการเขียน การจัดรูปเลม
เหมาะสม ภาพประกอบตรงกับเนื้อหา ตรงตามความสนใจ ความนิยมและพ้ืนความรูของเด็กในแต
ละระดับ             
 สรุปไดวา การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับวัยรุน มองดูจากภายนอกรูปเลมมีความ
ดึงดูดและนาสนใจ ใชภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอนวกวน มีภาพประกอบแปลกใหมทันสมัยสะดุดตา 
การเย็บเลมวัสดุที่ใชเย็บเลมตองทนทานและเย็บดวยความประณีต ขนาดของตัวหนังสือมีความ
เหมาะสมกับวัย 
 

 1.7 การวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
  งานวิจัยในประเทศ 
 นภาลัย สุวรรณธาดา (2524) ไดสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย เร่ือง “หิโตป
เทศคํากลอน” สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเรียบเรียงใหมจากหนังสือหิโตประเทศ       
ฉบับแปลโดยเสถียร โกเศศ แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 100 คน    
ผลปรากฏวาหนังสือที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีขึ้น ทั้งยังไดความเพลิดเพลินจาก
การอานดวย 
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 อนุชา แชมภักดี (2544) สรางและทดลองใหหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง “มนุษยกับพลังงาน
ไฟฟา” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการอานหนังสืออานเพิ่มเติม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความพึงพอใจในหนังสืออานเพ่ิมเติมของนักเรียนอยูใน
เกณฑดีมาก 
 ดํารง นาคพันธ อ(2540: 56) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องพันธุกรรมของมนุษยสําหรับ
ใชประกอบการเรียนวิชาพันธุกรรมและการอยูรอด (ว 015) ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอานหนังสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนการอานหนังสืออาน
เพ่ิมเติมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักเรียนที่อานหนังสืออานเพ่ิมเติมมีเจตคติที่ดีตอ
หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องพันธุกรรมของมนุษย 
 วลี สุมิพันธ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและ
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่โดยใชหนังสือเสริมประสบการณ เร่ือง ตามรอย
นิราศพระประธมของสุนทรภู พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณ เร่ือง รอยนิราศพระประธมของสุนทรภู
พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใช
หนังสือเสริมประสบการณ เรื่องตามรอยนิราศพระประธมของสุนทรภู พบวา ความคิดเห็นของ
นักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับคุณภาพดี 
  ศรชัย มูลคํา(2541: บทคัดยอ) สรางและทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง ปรากฏการณ
เรือนกระจกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4-6 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่อานหนังสืออาน
เพ่ิมเติมมีความรูเพ่ิมขึ้นจากพื้นความรูเดิมกอนการอานหนังสือ และมีความรูสูงกวากลุมควบคุมที่
ไมไดอานหนังสืออานเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียน
ตอหนังสืออานเพิ่มเติมอยูในระดับดีถึงดีมาก 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวของ กับการสรางหนังสืออานประกอบ และหนังสือสงเสริม
การอานดังกลาว สรุปไดวา หากสรางหนังสือใหนักเรียนอานเปนหนังสือที่ตรงกับความสนใจ 
เหมาะสมกับวัยและสติปญญาของนักเรียนแลวจะทําใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้น
ทั้งยังทําใหนักเรียนสนใจที่จะแสวงหาหนังสืออ่ืนๆ มาอานอีก 
 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  แอเนียร (Anuar . 1979) ไดสํารวจเนื้อหาหนังสือที่เด็กชอบอานในสิงคโปรพบวา หนังสือ
สําหรับเด็กควรเปนหนังสือที่เด็กสามารถบอกลักษณะนิสัยของตัวละครได สามารถบอกสถานที่ หรือ
ฉากของเรื่องได และเปนเรื่องที่กอใหเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค สนองความอยากรูอยาก
เห็นของเด็ก หรือเปนเรื่องที่ลึกลับนาพิศวง จึงเสนอแนะวาควรสรางเร่ืองประเภทสงเสริมจิตนาการ
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ใหแกเด็ก เพราะจะมีสวนชวยใหเด็กเขาใจชีวิต เขาใจปญหาของผูอ่ืนทั้งชวยสงเสริมใหมีความ
พยายามที่ฟนฝาอุปสรรคและความลําบากตางๆ ที่ตองเผชิญในชีวิตเม่ือเติบใหญ 
  เดวิดสัน (Davidson. 1971) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคําถาม- คําตอบของนักเรียน
ในขณะที่มีกิจกรรมการอานแบบธรรมดากับแบบใหใชความคิดในขณะที่อาน ผลการศึกษาปรากฏวา 
นักเรียนที่เรียนการอานโดยไดรับการฝกใหคิดอยูเสมอนั้นมีแนวโนมที่จะตอบคําถามไปในรูป
ความคิดเชิงวิจารณและพอใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา สวนนักเรียนที่เรียนการอาน
แบบธรรมดาไมคอยไดใชความคิดลึกซึ้งนัก มักมีแนวโนมที่จะตอบคําถามแบบไมมีความคิดเชิง
วิจารณและไมคอยแสดงความคิดเห็น 
  ฟุสโซ (Fusco. 1983) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพัฒนาการตามระดับการเรียนรูและ
ปฏิกิริยาตอบสนองตอวรรณกรรมของเด็ก โดยใชนักเรียนกลุมตัวอยางจาก Sorchman Wadin 
River Middle School ใหนักเรียนอานหนังสือที่คัดเลือกไวแลวอยางมีอิสระแลวนําหนังสือที่นักเรียน
เลือกอานมาวิเคราะหดวยแบบวรรณกรรมเพื่อการศึกษา และหลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลแลว 
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกลุม พบวา นักเรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเร่ืองตางกัน คือ จะ
ตอบสนองตอเรื่องที่จัดคูการเรียนรูไดดีกวา อายุ และเพศสัมพันธกับการเรียนรูของนักเรียนนอย
มาก เร่ืองที่มีความหมายตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุดคือ เร่ืองที่นักเรียนอานแลวประสบ
ความสําเร็จ และการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนจากการอานวรรณกรรมนั้นขึ้นอยูกับระดับ
สติปญญาของนักเรียนดวย 
 จากผลการวิจัยที่กลาวมานี้ เปนแนวทางการสรางหนังสือ ตองสรางใหตรงกับความสนใจ 
เหมาะสมกับสติปญญาของนักเรียน มีเน้ือหาที่สงเสริมจิตนาการ สรางความเขาใจชีวิต และให
แนวทางในการแกปญหาจากที่ประมวลผลการวิจัย ทั้งในประเทศ และตางประเทศนี้ จะเห็นไดวา 
การสรางหนังสืออานประกอบนั้น หากสรางใหนักเรียนอานหนังสือที่ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับ
วัยและสติปญญาของนักเรียน ใหความรูทางดานวัฒนธรรมใหแนวความคิดในการแกปญหาแลว จะ
ทําใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้น ทั้งยังทําใหนักเรียนสนใจที่จะแสวงหาหนังสือ
อ่ืนๆ มาอานอีกในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

2.  เอกสารที่เก่ียวกับนิราศเมืองแกลง 
  สถานที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง 
 
 วัดแจง 

 
 
 วัดอรุณราชวราราม เปนวัดโบราณสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
ฝงแมนํ้าเจาพระยา เดิมเรียกวา "วัดมะกอก" ตามชื่อตําบลบางมะกอกซึ่งเปนตําบลที่ตั้งวัด ภายหลัง
เปลี่ยนเปน "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสรางขึ้นใหมในตําบลเดียวกันแต อยูลึกเขาไปในคลอง
บางกอกใหญชื่อ "วัดมะกอกใน" ตอมาใน พ.ศ. 2310 เม่ือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีพระราช
ประสงคจะยายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพลองลงมาทางชลมารคถึงหนาวัดมะกอก
นอกนี้เม่ือเวลารุงอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเปน "วัดแจง" เพ่ือเปนอนุสรณแหงนิมิต
ที่ไดเสด็จมาถึงวัด น้ีเมื่อเวลาอรุณรุง 
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 เม่ือพระเจาตากสินมหาราชโปรดใหยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี 
และไดทรงสรางพระราชวังใหม มีการขยายเขตพระราชฐาน เปนเหตุใหวัดแจงตั้งอยูกลาง 
พระราชวังจึงไมโปรดใหมีพระสงฆจําพรรษา นอกจากนั้นในชวงเวลาที่กรุงธนบุรีเปน ราชธานี ถือ
กันวาวัดแจงเปนวัดคูบาน คูเมือง เน่ืองจากเปนวัดที่ประดิษฐาน พระแกวมรกตและพระบาง ซ่ึง
สมเด็จพระยามหากษัตริยศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) ได อัญเชิญ
พระพุทธรูปสําคัญ 2 องคน้ีมาจากลาวในคราวที่เสด็จตีเมืองเวียงจันทร ไดในป พ.ศ. 2322 โดย
โปรดใหอัญเชิญ พระแกวมรกตและพระบางขึ้นประดิษฐาน 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จเถลิงถวัลราช
สมบัติ ไดโปรดใหสรางพระนครใหมฝงตะวันออก ของแมนํ้าเจาพระยา และรื้อกําแพงพระราชวัง 
กรุงธนบุรีออก วัดแจงจึงไมไดอยูในเขตพระราชวังอีกตอไป พระองคจึงโปรดใหวัดแจงเปนวัดที่มี 
พระสงฆจําพรรษาอีกครั้งหน่ึง นอกจากนั้นพระองคทรงมอบหมายใหสมเด็จ พระเจาลูกยาเธอ    
เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร (ร. 2) เปนผูดําเนินการปฏิสังขรณวัดแจง ไวในมณฑป และมีการสมโภช
ใหญ 7 คืน 7 วัน (ในป พ.ศ. 2327 พระแกวมรกตไดยายมาประดิษฐาน ณ วัด พระศรีรัตนศาสดา
ราม ในพระบรมหาราชวัง สวนพระบางนั้นสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรด พระราชทานคืน
ไปนครเวียงจันทร) แตสําเร็จเพียงแคกุฎีสงฆก็สิ้นรัชกาลที่ 1 ใน พ.ศ. 2352 เสียกอน 
 ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองคทรง
ดําเนินการปฏิสังขรณตอจนเสร็จ ทั้งไดทรงปนหุนพระพุทธรูปดวยฝพระหัตถ และโปรดใหหลอขึ้น
ประดิษฐานเปนพระประธาน ในพระอุโบสถ และโปรดใหมีมหรสพสมโภชฉลองวัดในป พ.ศ. 2363 
แลวโปรดพระราชทาน พระนามวัดวา "วัดอรุณราชวราราม" 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดทรงปฏิสังขรณวัดอรุณฯ ใหม
หมดทั้งวัด พรอมทั้งโปรดใหลงมือกอสรางพระปรางคตามแบบที่ทรงคิดขึ้น จนสําเร็จเปนพระเจดีย
สูง 1 เสน 13 วา 1 ศอก 1 คืบ กับ 1 น้ิว ฐานกลมวัดโดยรอบได 5 เสน 37 วา ซ่ึงการกอสรางและ
ปฏิสังขรณสิ่งตาง ๆ ภายในวัดอรุณฯ น้ีสําเร็จลงแลว แตยังไมทันมีงานฉลองก็สิ้นรัชกาลที่ 3 ในป 
พ.ศ. 2394 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ พระองค
ไดโปรดใหสรางและปฏิสังขรณ สิ่งตาง ๆ ในวัดอรุณฯ เพ่ิมเติมอีกหลายอยาง ทั้งยังไดอัญเชิญ   
พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มาบรรจุไวที่พระพุทธอาสนของ         
พระประธานในพระอุโบสถที่พระองค ทรงพระราชทานนามวา "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก" 
และเม่ือไดทรงปฏิสังขรณเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดพระราชทานนาม วัดเสียใหมวา "วัดอรุณราช  
วราราม" ดังที่เรียกกันมาจนถึงปจจุบัน 
 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เกิดเพลิงไหม        
พระอุโบสถ จึงโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณพระอุโบสถใหมเกือบทั้งหมด โดยไดโปรดใหกรมหม่ืน
ปราบปรปกษเปนแมกองในการบูรณะ และโปรดเกลาฯใหนําเงิน ที่เหลือจากการบริจาคของพระบรม
วงศานุวงศไปสรางโรงเรียนตรงบริเวณกุฎีเกา ดานเหนือ ซ่ึงชํารุดไมมีพระสงฆอยูเปนตึกใหญแลว
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พระราชทานนามวา "โรงเรียนทวีธาภิเศก" นอกจากนั้นยังไดโปรดใหพระยาราชสงครามเปน     
นายงานอํานวยการปฏิสังขรณพระปรางค องคใหญ และเม่ือเสร็จเรียบรอยแลวจึงโปรดใหมีการ
ฉลองใหญรวม 3 งานพรอมกันเปนเวลา 9 วัน คือ งานฉลองพระไชยนวรัฐ งานบําเพ็ญพระราชกุศล
พระชนมายุสมมงคล คือ มีพระชนมายุเสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และ งานฉลอง
พระปรางค ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มี      
การบูรณะปฏิสังขรณหลายอยาง โดยเฉพาะพระปรางควัดอรุณฯ ไดรับการปฏิสังขรณ เปนการใหญ
มีการประกอบพิธีบวงสรวงกอนเริ่มการบูรณะพระปรางคใน วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2510 และ     
การบูรณะก็สําเร็จดวยดีดังเห็นเปนสงางามอยูจนทุกวันนี้ 
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 วัดจักรวรรดริาชาวาส วรมหาวิหาร 
 พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร 

 
 
 วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) ตั้งอยูริมถนนจักรวรรดิและตรอกวานิช 
(สําเพ็ง) เปนวัดโบราณ มีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเปนวัดราษฎร ชื่อวา วัดนางปลื้ม ตอมา
เปลี่ยนเปน วัดสามปลื้ม 
 ประมาณ พ.ศ. 2362 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) แมทัพใหญของไทยในสมัย
รัชกาลที่ 3 ไดเริ่มสรางวัดสามปลื้มขึ้นใหมทั้งหมด เม่ือแลวเสร็จไดนอมเกลาฯ ถวายเปนพระอาราม
หลวง ในรัชกาลที่ 3 ไดรับพระราชทานนามใหมดังที่ใชในปจจุบัน ในวัดมีสิ่งนาชมหลายอยาง เชน 
พระปรางคใหญ มณฑปพระพุทธบาท สระจระเข เขาพระพุทธฉาย พระวิหารเคยเปนที่ประดิษฐาน
พระบาง เปนพระพุทธรูปสําคัญอาราธนามาจากนครเวียงจันทร ปจจุบันประดิษฐานอยูที่นครหลวง
พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจากรัชกาลที่ 4 พระราชทาน คืน เม่ือ 
พ.ศ. 2409 
 นอกจากสิ่งกอสรางที่มีตามธรรมเนียมของพระอาราม เชน พระอุโบสถ พระวิหาร ซ่ึงมีถึง 
3 หลัง หอไตร มณฑปพระพุทธบาทแลว วัดจักรวรรดิราชาวาส ยังมีศาลบรรจุรูปปนเจาพระยา
บดินทรเดชา ผูสถาปนาวัด และในสระเยื้องหนาพระอุโบสถยังเปนที่เลี้ยงจระเข ทําให " จระเขวัด
สามปลื้ม " มีชื่อเสียงเปนที่โจษขานกันไปทั่วอีกดวย 
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  เขาสามมุก 
 

 
 
 เมืองเขาสามมุก เปนเนินเขาเตี้ยๆ อยูกึ่งกลางระหวางบานอางศิลาและหาดบางแสน   
ไปตามถนนตัดเลียบริมหาดจากอางศิลาขึ้นเขาสามมุก ที่เชิงเขาเปนที่ตั้งศาลเจาแมเขาสามมุก ซ่ึง
เปนที่เคารพสักการะของประชาชน ภายในมีสวนตะบองเพชรสวยงาม และบริเวณเขาสามมุกนี้ยัง
เปนที่อาศัยของลิงปาเปนจํานวนมากเมืองของชลบุรีสมัยอดีตโบราณนานมาแลวน้ันยังไมมีเขาสาม
มุกและชายหาดริมทะเลนั้นก็ยังมิไดขนานนามวา หาดบางแสนชายทะเลบางแสนนั้นในสมัยอดีต
กาลเปนเพียงหมูบานชาวประมงหมูบานเล็กๆแหงหน่ึงและเปนอนุสรณสถานที่ระลึกแหงความรัก
ของคูรักผูที่ยึดม่ันในสัญญาเม่ือครั้งอดีตกาลนั่นเอง 
 
 ดาวคะนอง 
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 พ้ืนที่ที่เรียกวาดาวคะนอง อยูในเขตธนบุรี มีอาณาเขตตั้งแตริมแมนํ้าเจาพระยา ดานตรง
ขามกับบางคอแหลม มีถนนคั่นกับเขตจอมทอง ดานเหนือติดกับถนนมไหสวรรค 
ที่มาของชื่อดาวคะนองเกี่ยวพันกับตํานานของจระเขวัดดาวคะนอง อันจะเปนที่มาของชื่อน้ี จากการ
ไปสัมภาษณทานพระเดชพระคุณพระครูติกานุรักษเจาอาวาสวัดดาวคะนอง ไดกรุณาเลาใหฟงวามี
เรื่องเลากันสืบมาในอดีต บริเวณหนาวัดนั้นมีจระเขใหญตัวหน่ึงอาศัยอยู (วาอยูในถ้ําในโบสถวัด) 
ตอมามีจระเขตางถิ่นวายลวงล้ํามา จระเขทั้งสองจึงตอสูกันจนตายทั้งคู ชาวบานละแวกนั้นจึงเรียกที่
แถวนี้วา ดางคะนอง และกลายมาเปนดาวคะนองในที่สุด 
 สวนอีกกระแสหนึ่งน้ันเปนเพราะวาอดีตที่หนาวัดมีตนสะเดาตนใหญ ชาวบานที่พายเรือ
สัญจรไปมา ก็มักแวะจอดผูกเรือที่ตนสะเดาตนนี้ แลวมีคนปดทองที่ตนสะเดาตนนี้มาก ๆ เขาจึง
เรียกชื่อวัดวา วัดสะเดาทอง แลวกลายมาเปนดาวคะนองในที่สุด 
 
 พระประแดง 
 อําเภอพระประแดง เดิมเปนเมืองชื่อ เมืองนครเขื่อนขันธ เปนเมืองหนาดานของ       
ปากแมนํ้าเจาพระยา สรางโดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 เพ่ือปองกัน
การรุกรานของขาศึก ที่ยกมาทางทะเล ชาวพ้ืนเมืองเดิมของเมืองนครเขื่อนขันธหรือพระประแดง 
เปน ชาวรามัญ หรือมอญที่ อพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผนดินไทยเปนเวลากวารอยป
มาแลว 
 สันนิษฐานวา ชาวรามัญเร่ิมอพยพเขาสู ประเทศไทย หลังจาก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประกาศอิสรภาพ เม่ือ พ.ศ. 2127 ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พ.ศ. 2318 
ปรากฎวามีชาว มอญอพยพเขามาราวหมื่นคนทางดาน จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชไดทรงพระราชทาน ที่ดินใหตั้งบานเรือนอยูที่เมืองนนทบุรี ตั้งแตปากเกร็ดถึงปทุมธานี ใน
สมัยรัชกาลที่ 2 แหง กรุงรัตนโกสินทร มีพวกมอญอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเปน
จํานวนมาก เม่ือพระองคไดทรงสรางเมืองนครเขื่อนขันธแลว จึงโปรดใหอพยพครอบครัวมอญจาก
เมืองปทุมธานี โดยมีพระยาเจง เปนหัวหนาไปอยูที่เมืองนคร เขื่อนขันธ ตอมาโปรดใหสมิงทอ
บุตรชายพระยาเจง เปนเจาเมืองนครเขื่อนขันธ หรือเมืองพระประแดง กลาวไดวา ประเพณีและ
วัฒนธรรมมอญ จึงฝงรากอยางแนนแฟนในเมืองพระประแดง ถึงแมวาปจจุบันนี้ไดกลายเปนคนไทย 
แตก็ยังรักษาประเพณีเดิมไวเปนอยางดี ทาง จังหวัดสมุทรปราการ และชาวอําเภอพระประแดง จึง
ไดรวมกันจัด งานสงกรานตพระประแดง ขึ้น เพ่ือเปนการตอนรับ ปใหม ของไทย และเพื่ออนุรักษ
ประเพณีของชาวรามัญเอาไว เชน ประเพณีการปลอยนกปลอยปลา การเลนสะบา โดยจัดรวมกับ
งานสงกรานตทุกป 
 เมืองพระประแดงเปนเมืองที่มีความเกาแกมานานกวา 1000 ป ประวัติศาสตรเมืองพระ
ประแดงเริ่มปรากฏในสมัยขอมเรืองอํานาจเหนือดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา 
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ในสมัยน้ันสภาพทางภูมิศาสตรของที่ราบลุมมีทะเลที่อยูลึกกวาปจจุบันทางใตของกรุงเทพ ขอมได
ตั้งเมืองบริเวณปากแมนํ้านี้เรียกวา พระประแดง เมืองพระประแดงเดิมตั้งอยูบริเวณคลองเตย เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ ตอมาแผนดินไดงอกขึ้นมาจึงยายเมืองพระประแดงมาใหใกลปากแมน้ํา ซ่ึงคือ 
พระประแดงในปจจุบัน ชื่อของพระประแดงไดปรากฏในยุคสมัยทั้งหมด 5 สมัย คือ สมัยลพบุรี 
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยลพบุรีที่ขอมเรืองอํานาจ เมืองพระ
ประแดงมีฐานะเปนเมืองหนาดานชายทะเล ขอมเรียก เมืองพระประแดง มีความหมายวา คนนา
สงสาร ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดกําหนดใหเมืองพระประแดง เปนเมืองหน่ึงในหัว
เมืองหนาดาน เปนหัวเมืองทางใต และหัวเมืองชายฝงทะเล ในสมัยอยุธยาไดปรากฏหลักฐานของ
เมืองพระประแดง อยางชัดเจน ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ความวา 
 ใน ปมะเมีย จุลศักราช 860 หรือใน พ.ศ. 2051 ทางกรุงศรีอยุธยา ไดทําการขุดชําระ
คลองสําโรงที่เมืองพระประแดง ขณะทําการขุดคลองไดพบพระพุทธรูป 2 องค ที่มีชื่อจําหลักไววา
พระยาแสนตา และบาทสังขกร ไดตั้งประดิษฐานที่เมืองพระประแดง ภายหลังพระยาละแวกแหง
เขมรยกทัพมาโจมตี กรุงศรีอยุธยาแตไมสําเร็จจึงไดนําเทวรูปทั้ง 2 องคไปยังกัมพูชาใน สมัยกรุง
ธนบุรีพระเจากรุงธนบุรี ไดใหร้ือกําแพงเมืองพระประแดงมาสรางวังสงผลใหเมืองพระประแดงได
หายสาบสูญไปในสมัยน้ันและสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ทรงโปรดใหกรมพระราชวังบวรฯ ลงไปสํารวจปากแมนํ้าเจาพระยาเพื่อสรางเมืองใหม ผล
จากการสํารวจ ไดมีการสรางปอมขึ้นมา หน่ึงปอมตรงฝงซายแมนํ้าเจาพระยาบริเวณคลองลัดโพธิ์ 
ปอมน้ีชื่อวาปอมวิทยาคมเปนจุดเริ่มตนของการสรางเมืองพระประแดง 
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 บานทับมา 
 สถานที่ตั้ง บริเวณวัดทับมา หมูที่ 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ริมถนนสาย
บางนาตราด ทับมา ปจจุบัน คือ ทับมา วัดทับมาเดิมมีชื่อวา วัดอัศดรคูหาคงคาลอม สภาพของวัด
ด้ังเดิมตั้งอยูบริเวณโขดกลางทุงนา มีธารน้ําไหล ออมวัด ภายในวัดมีศาล เจาพอทับมา ตั้งอยู
ชาวบานเลาตอกันมาวายบริเวณนี้เคยเปนถ้ําเก็บสมบัติมากมาย ตามเรื่องราวของเมืองลับแล 
ประกอบดวยถวยโถโอชาม เวลาชาวบานมีงานก็จะมายืมถวยชามไปใชในวันขึ้น 15 ค่ํา ของทุก
เดือน จะมีเสียงดนตรีดังออกมาจากภายในถ้ําและมีเสียงมารองสลับเปนบางครั้ง เลากันวามีชาวบาน
มายืมถวย ชามแลวไมนํามาคืน ตอมาถํ้าก็ปดและหายไปในที่สุด เหลือหลักฐานใหเห็น คือ ชาวนา
บริเวณนั้นจะพบเศษกระเบื้อง ถวยชามโบราณเปนจําวนมากตกอยูในดิน บริเวณที่เชื่อวาเคยเปนถ้ํา
มามากอนค่ําวา ถ้ํามา ตอมากลายเปน ทับมา และแผลงมาเปน ทับมา ในที่สุด 
 
 บานแกลง 
 สถานที่ตั้ง บานแกลง หรือบานทาเรือแกลง หมูที่ 3 ตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง แยกทางเขาหมูบานทาเรือแกลง 
 บานแกลง คือ บานทาเรือแกลง เปนหมูบานอยูหลัง “วัดทาเรือ” ในอดีตสุนทรภูกลาวถึง 
ผูหญิงในหมูบานนี้มีอาชีพสานเสื่อกก กลาววา “เปนเสื่อสวยสานสงเขากรุงไกร” สันนิษฐานวา
ระยองนั้นเปนหัวเมืองชั้นนอกในสมัยน้ัน จะตองสงสวยเพ่ือแสดงความสามิภักดิ์ตอเมืองหลวง 
สินทรัพยที่ตางกันอาจจะเปนขาวของเครื่องใชแลวแตละทองถิ่น บานแกลงนั้นถือวาเสื่อเปนเครื่องใช
ที่สําคัญของหมูบานที่ตองแสดงความสามิภักดิ์เรียกวา “เสื่อสวย” ดังกลาว อาชีพสานเสื่อกกนั้น 
ปจจุบันมีการสืบทอดมาและมีการสงเสริมใหเกิดองคกรของ “กลุมแมบานสืบสานตํานานเสื่อกก” ที่มี
ความเขมแข็งและดัดแปลงผลิตภัณฑเสื่อกกในรูปแบบตางๆสรางรายไดใหแกชุมชนมากขึ้น 
 อนุสาวรียสุนทรภู เปนอนุสาวรียที่สรางขึ้นเ พ่ือเปนอนุสรณแดมหากวีแหงกรุง
รัตนโกสินทร คือ พระสุนทรโวหาร (ภู) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา สุนทรภู ตั้งอยูบนเสนทาง แกลง-
แหลมแมพิมพ ที่ ต.บานกร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง ซ่ึงเชื่อวาเปนบานเกิดของบิดาของสุนทรภู และทาน
เคยมาเยือนที่น้ีเม่ือครั้งวัยหนุม พรอมกับไดประพันธ นิราศเมืองแกลง เอาไวดวย พ้ืนที่อนุสาวรียมี
รูปปนของสุนทรภูตั้งอยูตรงกลางเปนประธานบนเนินสูง ดานลางเปนบอนํ้า มีประติมากรรมรูปปน
หลอของตัวละครในวรรณกรรมเอกของสุนทรภู เร่ือง พระอภัยมณี ประดับอยู 3 ตัว ไดแก พระอภัย
มณี นางผีเสื้อสมุทร และนางเงือก 
 อนุสาวรียสุนทรภู มีอาณาบริเวณ 8.5 ไร เริ่มวางศิลาฤกษตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2498 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในยุคนั้น แตงานกอสรางคางเติ่งไปเปนเวลารวม
สิบป จนถึงป พ.ศ. 2511 ผูวาราชการจังหวัดระยองในยุคนั้นคือ นายวิทยา เกษรเสาวภาค เปดรับ
บริจาคเงินทั่วประเทศไดเปนจํานวน 962,776.10 บาท งานกอสรางจึงไดดําเนินตอ มีพิธีเททองที่รูป
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หลอที่กรมศิลปากรเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 และนําไปติดตั้งจนเสร็จเรียบรอยเม่ือวันที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2513 มีพิธีเปดอนุสาวรียอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 
 ประติมากรผูปนรูปหลอในอนุสาวรีย ประกอบ 
 1.  อาจารยสุกิจ ลายเดช เปนผูปนสุนทรภู  
 2.  อาจารยไกรสร ศรีสุวรรณ เปนผูปนพระอภัยมณี 
 3.  อาจารยสาโรช จารักษ เปนผูปนนางเงือก  
 4.  อาจารยธนะ เลาหกัยกุล เปนผูปนผีเสื้อสมุทร 
 

 
 
 บานกร่ํา 
 สถานที่ตั้ง บริเวณหนาอนุสาวรียสุนทรภู ริมถนนทางเขาประตูดานซายมือ ตําบลกร่ํา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง บานกร่ํา คือ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรียสุนทรภูในปจจุบันซึ่งเดิมเปนที่ตั้ง
ของวัด ปากร่ํา ที่บิดาของทานสุนทรภูบวชจําพรรษาอยูที่น่ีจนไดสมณศักดิ์เปนเจาอาวาส นามวา 
อรัญธรรมรังสี และสุนทรภูพักที่วัดนี้ ปจจุบันวัดปากร่ํายายไปสรางใหมในบริเวณตรงขาม เยื้องไป
ทางทิศเหนือหางจากอนุสาวรียประมาณ300 เมตร และรัฐบาลไดทําพิธีวางศิลาฤกษในการเริ่มสราง
อนุสาวรียสุนทรภู เม่ือวันที่ 30 ธันวาคมพ.ศ. 2498 และดําเนินการกอสรางเพ่ิมเติม ปรับปรุงตลอด
มาจนถึงปจจุบัน 
 
 แหลมแมพิมพ 
 แหลมแมพิมพ หรือหาดแมพิมพที่นักทองเที่ยวเรียกกันนั้น เปนชายหาดชื่อดังแหงหน่ึง
ของจังหวัดระยอง ที่มีนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผอนกันมากตลอดทั้งป ชายหาดแหลมแมพิมพมี
ธรรมชาติสวย หาดทรายที่ทอดยาวราว 4 กิโลเมตร ชวงตนของหาดติดตอกับหาดวังแกวคอนขาง
เงียบสงบ หาดทรายกวาง รมร่ืนดวยทิวสนและตนหูกวาง มีศาลาพักผอนชมวิวตั้งอยูเปนระยะๆ 
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เปนการเลนน้ําทะเลและพักผอนกับธรรมชาติที่แทจริง ตั้งแตชวงกลางหาดไปจนสุดชายหาดแหลม
แมพิมพเปนอีกบรรยากาศหนึ่งของแหลงทองเที่ยว มีรีสอรท รานอาหารทะเล รานคาและบริการ
ตางๆที่รองรับและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว แตก็ยังคงความสวยงาม รมร่ืน หาดทราย
กวางขวาง เลนนํ้าไดเปนอยางดี สมเปนหาดทรายยอดนิยมแหงหน่ึงของจังหวัดระยอง 
แหลมแมพิมพอยูหางจากตัวเมืองระยอง 48 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทมีทางแยกขวาไปแหลม
แมพิมพถึง 3 แหงดวยกัน คือกิโลเมตรที่ 259.5 กิโลเมตรที่ 263 และกิโลเมตรที่ 268 ผานอนุสาวรีย
สุนทราภูไปอีก 5 กิโลเมตร หรือหางจาก วังแกว ตามถนนเลียบชายหาดไปอีก 11 กิโลเมตร 
 

 
 

  ประวัติเมืองระยอง 
 "ระยอง" นามนี้ฟงดูแลวก็แปลกดี ดวยไมมีปรากฏคําอธิบายอยูในพจนานุกรมฉบับใด
ทั้งสิ้น ทานผูรูสันนิษฐานกันวานาจะมา จากภาษาชอง อันเปนชนพื้นเมืองด้ังเดิมเผาหนึ่ง ซ่ึงตั้งถิ่น
ฐานอยูแถวอาณาบริเวณชายทะเลภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย ในทองที่จังหวัดจันทบุรี 
และระยองในปจจุบันนี้ ถิ่นฐานของพวกชองที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตทองที่จังหวัดระยองทุกวันน้ี ก็คือ
อําเภอทาประดู ที่เปนที่ ตั้งของตัวเมืองระยอง (อําเภอเมืองระยอง) ในปจจุบันซึ่งแตกอนมาเรียกกัน
วา "ตําบลทาประดู" พวกชองนี้ชอบอยูตามปาเขาลําเนาไพร มีความชํานาญในการเดินปามาก 
เขาใจวาคงไดตั้งรกรากอยู ใน แถบน้ีมาชานานแลว ดวยมีปรากฏอยูใน "นิราศเมืองแกลง" ของทาน
สุนทรภูกวีเอกตั้งแตเม่ือ 200 ป มาแลว โดยทานไดกลาวไวตอนหนึ่งวา  
 

    “ดูหนุมสาวชาวบานรําคาญจิต  
   ไมนาคิดเขาในกลอนอักษรสนอง  
   ลวนวงศวานวานเครือเปนเชื้อชอง  
   ไมเหมือนนองนึกนาน้ําตากระเด็น” 
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 ความหมายและที่มาของคําวา "ระยอง" 
 ชื่อบาน-นามเมืองในทองที่ตาง ๆ ยานนี้ ที่ฟงดูแลวแปลกดี ลวนไมมีคําแปลอยูใน
ภาษาไทย ซ่ึงมีอยูหลายชื่อหลายตําบลดวยกัน น้ัน อันไดแก ระยอง แกลง ชะเมา เพ แลง ฯลฯนั้น 
สันนิษฐานกันวานา จะเปนภาษาของชองผูยึดครองพื้นที่น้ีมาแตด้ังเดิม และ มีภาษาพูดของตนเอง
โดยเฉพาะ คําวา "ระย็อง" น้ี ภาษาชองแปลวา "เขตแดน" อันหมายถึงดินแดนหรือเขตแดนที่พวก
ชองไดตั้งรกรากอยูแตภาษาพูดดังกลาวนี้ เม่ือเขามาสูปากคนไทยเมื่อกาลเวลาผานไปนาน ๆ เขาก็
ไดเพ้ียนมาเปน "ระยอง" ดังที่เปนอยูในปจจุบัน ทํานองเดียวกับชื่อบานนามเมือง ตามทองที่ตาง ๆ 
ของเราแตกอน บัดนี้ก็ไดเพ้ียนแปลเปลี่ยนไป จากเดิมมากปรากฏเปนหลักฐานใหเลาขานกันสืบมา
จนทุกวันนี้ก็มีอยูเปนอันมาก เชน "แรนอง" กลายมาเปน "ระนอง""สามแสน" เปน "สามเสน" "กลอง
เกย" มาเปน "คลองเตย" สามรอยรอด ก็กลายเปน "สามรอยยอด" ฯลฯ อีกนัยหน่ึง กลาวกันวา 
"ราย็อง" ในภาษชองนั้น แปลวา "ไมประดู" หรือ "ตนประดู" ทั้งน้ีก็เน่ืองจากอาณาบริเวณที่ตั้งของ
ตัวเมือง ระยองในปจจุบัน อันเปน ถิ่นฐานของพวกชองตั้งแตเดิมน้ันเต็ม ไปดวยดงไมตนประดูขึ้น
เปนปาหนาแนน ปรากฏอยูทั่วไปหมด จนเปนภาพลักษณของทองที่ ไมประดูเปนไมเน้ือแข็ง 
คุณภาพดี มีคา ราคาแพง ใชในการกอสรางและทําเฟอรนิเจอรชั้นดีเปนสินคาสําคัญสงเขามาขายใน
กรุงเทพฯ ในสมัยบรรพบุรุษของเราทํารายไดใหแกชาวระยองและเมืองระยองเปน อันมาก ดวยเหตุ
น้ี ทองที่น้ีจึงไดชื่อวา "ราย็อง" ในสมัยที่พวกชองตั้งถิ่นฐานอยูกันครั้นตอมาเมื่อคนไทย ไดเขามายึด
พ้ืนที่อาณาบริเวณเดียว กันนี้ ก็ตั้งชื่อตําบลบานยานนี้วา "ทาประดู" ดังปรากฏเปนที่ตั้งเมืองระยอง 
อยู ณ บัดนี้ แมวัดสําคัญเกาแกคูบานคูเมืองระยองมาแตโบราณก็ยังมีนามวา "วัดปาประดู" บงบอก
ถึงความ เปนดินแดนที่อุดมดวยตนประดูอยาง ชัดแจง รวมความวา คําวา "ระยอง" มาจากภาษา
ชองแปลวา "เขตแดน"หรือตนประดู ปาประดูอันเปนไมพ้ืนเมืองที่มีมากในถิ่นนี้ในสมัยแต กอนมา 
ไรยายยอง นอกจากนี้ยังมีคําบอกเลาสืบตอกันมาทํานองของบานเมืองน้ีวา ในสมัยโบราณนาน 
มาแลวนั้นไดมี "ยายยอง" มาตั้ง หลักแหลงทําไรไถนา ทํามาหากินอยูในแถบถิ่นนี้มาแตกอนจนมี
ชื่อเสียงลือกระฉอนเปนที่รูจักกันดีโดยทั่วไป จึงไดเรียกทองที่บริเวณนี้กันวา "ไรยายยอง" หรือ "นา
ยายยอง" แลวก็ เพ้ียนกลายมาเปน "ระยอง" ในที่สุด 
 
 ระยองในสมัยลพบุรี 
 อาศัยเหตุผลแวดลอมและหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดี ทําใหเปนที่เชื่อถือ      
ไดวาเมืองระยองนี้นาจะไดตั้งขึ้นแลวในสมัย พุทธศตวรรษที่ 16 คือเม่ือประมาณ 1,000 ปมาแลว       
อันเปนสมัยที่ของกําลังเลืองอํานาจอยูในสุวรรณภูมิ ที่นักโบราณคดีเรียกกันวา "ลพบุรี"          
(พุทธศตวรรษที่ 16-19 )ครั้งนั้น ขอมมีนครธม (เมืองน้ีเรียกกันหลายชื่อ เชน "นครหลวง"         
และ "ยโสธร") เปนราชธานี แลวขอมไดแผอนุภาพเขามาครอบครองถึงอาณาจักรทาราวดี (คือ
ดินแดนสวนใหญที่เปนภาคกลางของประเทศ ไทยในปจจุบัน) แทนที่พวกมอญครั้งนั้น ขอมไดตั้ง
อุปราช  มาดูแลดินแดนแถบนี้อยูที่เมืองลพบุรี ลพบุรีจึงเปน เมืองสําคัญ เปนศูนยบัญชาการสําหรับ



 37 

ควบคุม ดูแลดินแดนสวนนี้ในสมัยน้ัน ในสวนดินแดนภาคอื่น ๆ ไดแกภาคตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราทุก วันน้ีน้ัน ขอมไดเขามาปกครอง โดยตรง เชน ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขอมไดสรางนครพนมเปนเมือง หนาดานแรก มีเมืองพิมายเปนเมืองอุปราช 
ทาง ภาคตะวันออกเฉียงใตขอมไดสรางเมืองจันทบูร (จัทบุรี) เปนเมืองหนาดาน เสมือนปราการ
ดานตะวันตกเฉียงใตของนครธม ดวยเหตุ น้ีจึงปรากฏเปนโบราณสถานและ โบราณวัตถุ ที่สรางขึ้น
ในสมัยลพบุรี กระจายอยูทั่วไปในทองที่บริเวณนี้ กวา 10 จังหวัด ที่เปน ราชอาณาจักรไทยใน
ปจจุบัน เม่ือจันทบูรเปนเมืองหนาดาน เปนสําคัญที่ขอมใชเปนศูนยบัญชาการควบคุมดูแล จาก  
การที่ได แผอนุภาพเขามาปกครองดินแดน ภาคตะวันออกของประเทศไทยในปจจุบันนี้ เมืองระยอง
น้ันก็ตั้งอยูใกลชิดติด ตอกับจันทบูร อยูในเสนทางที่ขอมจะแผแสนยานุภาพ ทั้งการปกครองและ  
อารายธรรมที่จะนําเขามาสูอาณา จักรทาราวดี เดิม จึงเชื่อไดวาระยองจะตองเปนเมืองหน่ึง ซ่ึงขอม
ไดสราง ขึ้นแตครั้งน้ัน ซากโบราณวัตถุที่เปนหินสลักรูปตาง ๆ ที่พบ ณ บานดอน บานหนองเตา 
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และคูคาย ซากศิลาแลงที่บานคองยายลา ตําบลบานคาย 
อําเภอบานคาย ทุกวันนี้ก็พอจะเปนหลักฐานยืนยันถึงความเปนเมืองเกาแก ถึงสมัยขอม ลพบุรี     
มีอายุถึงราว พันปลวงมาแลวของเมืองระยองไดเปนอยางด 
 
 ระยองในสมัยอยุธยา 
 นาม "เมืองระยอง" ไดมาปรากฏเปนหลักฐานบานเมืองอยางชัดแจงในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนหลังเสียกรุงครั้งแรกแกพมา เม่ือป พ.ศ. 2112 สด ๆ รอน ๆ ขณะที่สมเด็จพระมหาธรรมราชา 
(พ.ศ. 2112 - 2133) สมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ทรงเปน กษัตริย
ครองกรุงศรีอยุธยาอยู ครั้งน้ันเขมรเห็นไทยกําลังออนแอหนัก จึงถือโอกาสเขามาซ้ําเติม ดวยกําลัง
เพียงหม่ืนเดียวเขมรสมัย "พระยาละแวก" ก็สามารถ บุกฝา เขามาได จนถึงชานกรุงศรีอยุธยา 2 
ครั้ง ไทยเราในเวลานั้นขาดทั้งรี้พลตลอดจนศัสตราอาวุธอยางหนัก จึงไมอาจยกกําลัง พลออกไปตอ
ตีขับไลขาศึกออกนอกเมืองได ไดแตตั้งม่ันรักษาพระนครอยูเทานั้น แตเขมรก็ไมอาจทําอะไรไดมาก 
ตอมาจึงไดเลิกรา ไม กลาบุกเขามาถึง กรุงศรีอยุธยาอีกตอไป แตก็มีผลทําใหเขมรเห็นจุดออนของ
ไทย สามารถยกกําลังเขามาปลนทรัพยจับเชลยตามหัวเมืองตาง ๆ ที่หางกรุงศรีอยุธยาอยูเสมอ 
ระยองเปนเมืองหน่ึง ที่ถูกเขมรถือโอกาสเขามารุกรานย่ํายีในครั้งน้ัน เม่ือป พ.ศ. 2113 หลังจากเพิ่ง
เสียกรุงไปปเดียว พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ในประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 64 ไดกลาวถึงเมือระยองครั้งนั้นไว ดังน้ี "ในขณะนั้น พระเจาละแวกแตงพลมาลาดตระเวน
ทั้งทางบกและทางเรือเปนหลายครั้งและเสียชาวจันทบูร ชาวระยอง ชาว ฉะเชิงเทรา ชาวนาเริ่ง 
ใหแกขาศึกละแวก เปนอันมาก" แสดงวาชาวระยองครั้งน้ัน ไดสูญเสียผูคนพลเมืองญาติพ่ีนองตอง
ตกเปนเชลย ใหเขมรกวาดตอนเอาตัวไปไมใชนอยเลย ทีเดียว 
 เม่ือใกลเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาในครั้งที่2 ในราวขางขึ้น เดือนยี่ พ.ศ. 2309 พระยา  
วชิรปราการ หรือพระยาตากพรอมไพรพลไดตีฝาวงลอมพมาหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา มุงหนา     
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สูตะวันออกถึงระยอง เม่ือวันปลายขางแรม เดือนยี่ปเดียวกันไดหยุดพักไพรพลอยูที่วัดลุมเมือง
ระยองไมกี่วันก็ถูกกรมการเมืองระยองกระทําบีบบังคับใหใชกําลังปราบปรามและตีหักเอาเมือง
ระยองได แลวประทับอยูที่เมืองระยอง จนถึงเดือน 6 ป 2310 จึงเดือนทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพ่ือใช
เปนฐานที่ม่ันสะสมกําลัง จนกระทั่งยกกลับไปกอบกูอิสรภาพกรุงศรีอยุธยาคืนจากพมาไดในปน้ัน
สูนวสมัย 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยบางเร่ืองที่จะกลาว
รายละเอียดในเรื่อง สมเด็จพระปยมหาราชกับระยอง จะขอกลาวในที่นี้แตพอสังเขป กลาวคือ 
 ร.ศ. 116 (พ.ศ.2440) ประกาศใช พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. 116 เจาเมืองระยอง
ไดแบงเขตปกครองในเมืองระยองเปน 2 อําเภอ คือ อําเภอตะวันตก และอําเภอตะวันออก 
 ร.ศ. 119 (พ.ศ.2443) เจาเมืองระยองไดปรับเปลี่ยนเขตและตั้งนามอําเภอใหม คือ อําเภอ
เมือง และอําเภอไผลอม 
 พ.ศ . 2451 โอนอําเภอเมืองแกลงจากเมืองจันทบุรี มาขึ้นเมืองระยอง ระยองจึง
ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองระยอง อําเภอไผลอม และอําเภอแกลง 
พ.ศ. 2459 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีประกาศเปลี่ยนนามเมือง และตําแหนงผูวาราชการเมือง เปน
จังหวัดและผูวาราชการจังหวัด เมืองระยองจึงเปนจังหวัดระยอง ผูวาราชการเมืองระยอง เปนผูวา
ราชการจังหวัดระยอง 
 จากทําเนียบผูวาราชการจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2502) ระบุวา พระเสนานิคมพินิจ (ม.ร.ว.
ชุบ นพวงศ) ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ. 2453 – 2460 จึงยอมกลาวไดวา พระเสนานิคมพินิจ เปน 
ผูวาราชการเมื่อระยองคนสุดทายและเปนผูวาราชการจังหวัดระยองคนแรก 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สาคร ธรรมศักดิ์ (2541: 135) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมและประสบการณ การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์
จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร ซ่ึงสามารถ
วดัได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
 1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะของ
ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระทําจริงใหออกเปน
ผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใช ขอสอบภาคปฏิบัติ 
(Performance Test) 
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 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา (Concept) อัน
เปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได
โดยใชขอสอบ ขอสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
 ประกิจ รัตนสุวรรณ (2523:209) อธิบายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณการเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 
 อัจฉรา สุขารมณ (2530: 10) ไดอธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา ผลสัมฤทธิ์ 
หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ เชน 
จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัย
กรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 29-32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียน ซ่ึงเปนคุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียน    
การสอน หรือคือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิด    
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
 จากขอความขางตน จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเปนคุณลักษณะความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู
ที่เกิดจาการฝกอบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือ
ความสัมฤทธิ์ผลของบุคคล ซ่ึงแสดงออกในลักษณะวิชาสอน คือ การวัดดานปฏิบัติและการวัดดาน
เน้ือหา จึงกลาวไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนารู คูเมืองปราจีนบุรีก็หมายถึง คุณลักษณะ
ความรู ความสามารถทางสาระตางๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือ
ประสบการณจากการฝกอบรม ที่วัดไดจากการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ 
 
 3.2 จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 29 - 32) กลาววา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ เปน    
การตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมี
ความสามารถดานใดมากนอยเทาไร เชน มีพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช     
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา มากนอยอยูในระดับใด นุนคือ การวัดผลสัมฤทธิ์
เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธิพิสัยน่ันเอง โดยแบงการวัดออกเปน 2 
องคประกอบตามจุดหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน คือ 
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 1.  การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติ โดยให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบน้ี
ตองวัดโดยใช ขอสอบภาคปฏิบัติ ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาที่วิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ 
 2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหา รวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการวัดได 2 ลักษณะ
คือ 
  2.1  การสอบแบบปากเปลา การสอนแบบนี้มักกระทําเปนรายบุคคล ซ่ึงเปนการสอบที่
ตองการดูผลเฉพาะอยาง 
  2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ 
ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 
   2.2.1 แบบไมจํากัดคําตอบ ซ่ึงไดแกการสอบวัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัยหรือความ
เรียง 
   2.2.2 แบบจํากัดคําตอบ ซ่ึงเปนการสอนที่กําหนดขอบเขตของคําถามที่จะให
ตอบ หรือกําหนดคําตอบมากใหเลือก ซ่ึงมี 4 รูปแบบ คือ 
    - แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง 
    - แบบจับคู 
    - แบบเติมคํา 
    - แบบเลือกตอบ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์อานเน้ือหา โดยการเขียนตอบน้ัน เปนที่นิยมใชกันแพรหลายใน
โรงเรียน ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการสอบวัด เรียน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
น่ันเอง 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวาจุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบ
การเรียนรูของแตละบุคคลวา หลังจากไดเรียนรูแลวมีความสามารถดานใดบาง และความสามารถ
ดังกลาวมีมากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเชื่อถือได 
 
 3.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 95) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คือ 
แบบทดสอบที่ใชวัดความรูทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผล
สําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 
 เยาวดี วิบูลยศรี (2540: 16) กลาววาแบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนเครื่องมือที่ใชในการวดัผล
ของการเรียนหรือการสอน 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หมายถึง 
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพ่ือใชวัดผลการเรียนรูดานเน้ือหาวิชาและทักษะตางๆ ของแตละ สาขา
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซ่ึงมีแบบทดสอบที่เปน
ขอเขียนและที่เปนภาคปฏิบัติจริง 
 
 3.4 ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 31 - 32) ไดกลาวถึงประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่
เกิดจากแนวความเชื่อในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลที่วา ความสามารถของบุคคลใดๆ ในเรื่อง
ใดนั้นมีไมเทากัน บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมี
ความสามารถปานกลาง การกระจายของความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะ
คลายๆ โคงรูประฆังหรือที่เรียกวา โคงปกติ ดังนั้นการทดสอบแบบนี้จึงยึดคนสวนใหญเปนหลักใน
การเปรียบเทียบ โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอ่ืนๆ ในกลุม คะแนนจะมี
ความหมายก็ตอเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกัน 
จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้ ก็เพ่ือจะกระจายบุคคลทั้งกลุมไปตามความสามารถของแตละ
บุคคล น่ันก็คือ คนที่มีความสามารถสูงจะไดคะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนน
ลดหลั่นลงมาจนถึงคะแนนต่ําสุด 
 2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ ยึดความเชื่อในเรองการเรียน
เพ่ือรอบรู กลาวคือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอบนั้นจะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคน
ควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกันใน
แตละบุคคล ดังน้ันการทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการกําหนดเกณฑขึ้นแลวนําผลการสอบวัดของแต
ละบุคคลเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ในกลุม ความสําคัญ
ของการทดสอบแบบนี้จึงอยูที่การกําหนดเกณฑ เปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ ( 2545: 96 ) ไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชกันทั่วไปในสถานศึกษามีลักษณะเปน
แบบทดสอบขอเขียน ซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ 
  1.1  แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวใหผูตอบ
เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที่ 
  1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้นๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบ
เขียนตอบสั้นๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดได
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อยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดแบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบ
ถูก – ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั่วๆ ไปซ่ึงสรางโดย
ผูเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือมีมาตรฐานในการ
ดําเนินการสอน วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
 ภัทรา นิคมานนท (2540: 61- 68) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบดานพุทธิพิสัย วา
โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบที่ถามใหตอบยาวๆ 
แสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวา ประเภทที่สองคือ แบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบ
ประเภทถูก – ผิด จับคู เติมคําและเลือกตอบ โดยเกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทของแบบทดสอบ
ไดแก 
 1. จําแนกตามกระบวนการในการสราง จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 
  1.1 แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นเฉพาะคราวเพื่อใช
ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก 
  1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวยกระบวนการหรือวีการที่
ซับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น เม่ือสรางขึ้นแลวมีการนําไปทดลองสอบ และนําผลมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 
 2. จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 
  2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึงแบบทดสอบที่ ใชวัดปริมาณความรู
ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่ไดเรียนรูวามีมากนอยเพียงใด 
  2.2  แบบทดสอบความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต 
 3. จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  3.1  แบบทดสอบอัตนัย มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสอบไดตอบยาวๆ แสดงความคิดเห็น
อยางเต็มที่ 
  3.2  แบบทดสอบปรนัย เปนแบบสอบถามที่ถามใหผูสอบตอบสั้นๆ ในขอบเขตจํากัด
คําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร้ืองใดเรื่องหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 
 4. จําแนกตามลักษณะการตอบ จําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ 
  4.1  แบบทดสอบภาพปฏิบัติ เชน ขอสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบเพลง 
วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจากการทดสอบประเภทนี้ครูตอง
พิจารณาทั้งดานคุณภาพของผลงาน ความถูกตองของวิธีปฏิบัติรวมทั้งความคลองแคลว และ
ปริมาณของผลงานดวย 
  4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบทุกชนิด 
  4.3 แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบที่ผูสอบใชการโตตอบดวยวาจา 
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 5. จําแนกตามเวลาที่กําหนดใหตอบ จําแนกได 2 ประเภท 
  5.1  แบบทดสอบวัดความเร็ว เปนแบบทดสอบที่มุงวัดทักษะความคลองแคลวในการ
คิดความแมนยําในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทําขอสอบนอย 
ผูสอบตองแขงจันกันตอบ ใครที่ทําเสร็จกอนและถูกตองมากที่สุดถือวามีประสิทธิภาพสูงกวา 
  5.2 แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลักษณะนี้มีลักษณะคอนขางยาก
และใหเวลาทํามาก 
 6.  จําแนกตามลักษณะและโอกาสในการใช จําแนกได 2 ประเภท คือ 
  6.1  แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบที่มีจํานวนขอคําถามไมมากนัก มักใชสําหรับ
ประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดยมีจุดประสงคหลักคือ เพ่ือปรับปรุง
การเรียนเปนสําคัญ 
  6.2 แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบที่ถามความรูความเขาใจรวมหลายๆ เรื่อง
หลายๆ เน้ือหา หลาย ๆ จุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายป
การศึกษา จุมุงหมายสําคัญคือใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกัน 
 7. จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบวัดไปประเมิน จําแนกได 2 ประเภท คือ 
  7.1  แบบทดสอบอิงเกณฑ มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดระดับความรูพ้ืนฐานและความรูที่
จําเปนในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงค  
  7.2  แบบทดสอบอิงกลุม เปนแบบทดสอบที่มุงนําผลการสอบไปเปรียบเทียบกับบุคคล
อ่ืนในกลุมที่ใชขอสอบเดียวกัน ถาใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใด เหมาะสําหรับใชเพ่ือการ
สอบที่มีการแขงขันกันมากกวาเพื่อการเรียนการสอน 
 8. จําแนกตามสิ่งเรา จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  8.1  แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบตอบโดย
การพูดหรือเขียนออกมา         
  8.2  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ไดแก การใชรูปภาพ กิริยา ทาทาง หรืออุปกรณ ตางๆ 
ไปเราใหผูสอบตอบสนอง 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตละ
ชนิดก็มีจุดมุงหมายและขีดความสามารถในการทดสอบแตกตางกัน ดังนั้นในการนําแบบทดสอบไป
ใชตองการหรือไม การจําแนกประเภทของแบบทดสอบจึงชวยทําใหสามารถเขาใจและเลือกใช
แบบทดสอบไดถูกตองยิ่งขึ้น การจําแนกแบบทดสอบสามารถทําไดหลายแบบขึ้นอยูกับผูจําแนกวา
ยึดถืออะไรเปนเปนเกณฑในการจําแนก 
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 3.5 ข้ันตอนการสรางแบบทดลอง วัดผลสัมฤทธิ์ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 97 - 98) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ดังน้ี 
 1. วิเคราะหหลักสูตรและการสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 
 2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
 3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 
 4. เขียนขอสอบ 
 5. ตรวจทานขอสอบ 
 6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 
 7. ทดลองและวิเคราะหขอสอบ 
 8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
 พิตร ทองชั้น (2524: 60 - 61) ไดกลาวถึงกระบวนการในสรางแบบทดสอบ วาการสราง
แบบทดสอบจะตองมีการวางแผนในการสรางอยางมีขั้นตอน เพ่ือชวยใหการสรางแบบทดสอบมี
ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับขั้นตอนในการวางแผนดังน้ี 
 1.  กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเรื่องใด อยางไร เชนสราง
แบบทดสอบในเรื่องใด และมีการกําหนดน้ําหนักคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะทดสอบวา
เกง – ออนเพียงใด เพ่ือจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน และควรมีการกําหนดวันเวลาในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 
 2.  ขั้นเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เน้ือหาวิชา ตลอดจนตําราหนังสือแบบเรียน รวมถึง
ตองมีการวิเคราะหหลักสูตรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทําแบบทดสอบ เชน กระดาษคําตอบและ
ครูผูสอนตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน จะใชแบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบ
ผสม 
 3.  ขั้นลงมือปฏิบัติ ไดแก ขั้นลงมือปฏิบัติการเขียนขอสอบตามที่กําหนดไว สิ่งที่ควร
ยึดถือคือ หลักและวิธีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกิดขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับ
เพ่ือนครูหรือผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ทางดานเนื้อหาวิชานั้นๆ 
 4.  ขั้นตรวจสอบ ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรองดี – ไมดีอยางไร โดยนํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหขอสอบหลังจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 
 5.  ขั้นจัดพิมพ สิ่งที่ควรคํานึง ไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พิมพใหสะอาด ตัวอักษร
ไมผิดพลาด คําชี้แจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนจอสอบ เวลา
คะแนนเต็ม 
 นอกจากนี้ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 22 - 29) ไดกลาวถึงกระบวนการสราง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ วามีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นคือ 
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 1.  ขั้นวางแผนการสรางแบบทดสอบ การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณาถึง     
สิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ 
  1.1  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช หลักการสําคัญคือ การนําแบบทดสอบ
ไปใชจะตองสัมพันธอยูกับการสอน เชน สอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิม สอบกอนทําการสอน       
การสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และวินิจฉัยขอบกพรองของขอสอบในระหวางการ
ดําเนินการสอนและการสอบเพื่อสรุปผลการเรียน ดังน้ัน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชจึง
แบงไดเปน 4 จุดประสงคคือ 
   1.1.1  ใชตรวจสอบความรูเดิม กอนที่จะเริ่มตนการสอนเพื่อพิจารณาวา ถา
นักเรียนยังขาดความรูพ้ืนฐานก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน แตถานักเรียนมีความรูพ้ืนฐาน
เพียงพอ ก็พิจารณาตอไปวานักเรียนมีระดับความสามารถสูงต่ําเพียงใด เพ่ือจัดกลุมการเรียนและ
เลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
   1.1.2  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะทําการ
สอบในระหวางดําเนินการสอนเปนระยะๆ 
   1.1.3  ใชวินิจฉัยผูเรียน เพ่ือหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคล 
   1.1.4  ใชสรุปผลการเรียน เพ่ือตัดสินผลการเรียนวานักเรียนควรไดเกรดอะไร 
สอบผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด 
  1.2  เน้ือหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหหลักสูตรซึ่ง
เปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะวาวิชานั้นๆ มีหัวขอเน้ือหาสาระที่สําคัญอะไรบาง มี
จุดประสงคที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยางคือ 
   1.2.1  การวิเคราะหเน้ือหาวิชา ซ่ึงตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี คือ ความสัมพันธ
เกี่ยวของกันของเน้ือหา ความยากงายของเนื้อหา ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาที่ใชสอน 
   1.2.2  การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูพฤติกรรมที่
ตองการปลูกฝงหรือตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยใชเน้ือหาวิชาเปนสื่อนํา การวิเคราะห
จุดประสงคซ่ึงควรดําเนินการดังน้ี รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหลักสูตรและคูมือ
ครู หลังจากนั้นจึงเขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด และนิยามความหมายของ
พฤติกรรมดังกลาว 
  การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ เปนตารางสองมิติ มิติที่
หน่ึงเปนจุดประสงคการสอน ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมดานตางๆ และมิติที่สองเปนหัวขอเน้ือหาใน
แตละหัวขอเน้ือหาและพฤติกรรม กําหนดคะแนนน้ําหนักความสําคัญไว ซ่ึงคะแนนน้ําหนัก
ความสําคัญน้ีจะนํามาใชในการเขียนขอสอบวาตองเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมในหัวขอเน้ือหาวิชาใด
มากนอยเพียงใด 
  วิธีกําหนดน้ําหนักความสําคัญและจํานวนขอสอบทําไดดังน้ี 
  -  กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละหัวขอเน้ือหา โดยพิจารณาจากเวลาที่ใชสอน
ในแตละหัวขอเน้ือหา 
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  - กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละพฤติกรรม โดยพิจารณาจากความสําคัญของ
จุดประสงคที่ใชสอน 
  - กําหนดจํานวนขอที่จะใชสอบทั้งหมด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของการนํา
แบบทดสอบไปใช 
  - คํานวณจํานวนขอในแตละหัวขอเน้ือหา โดยคิดจากน้ําหนักความสําคัญ 
  - คํานวณจํานวนขอในแตละหัวขอเปนรายพฤติกรรม โดยพิจารณาจากน้ําหนัก
ความสาํคัญของแตละพฤติกรรม 
 2.  ขั้นตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี 
  2.1  เตรียมแบบทดสอบฉบับยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลักสูตร แลวนํามา
พิจารณาปรับปรุงแกไข การเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบ และรูปแบบคําถามใหเหมาะสมและ
ควรเขียนขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง โดยเผื่อไวประมาณ 25 – 50% 
  2.2  ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ ขอสอบถูกผิดควรมีคนตอบถูก 75 % ขอสอบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก 60 % ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก 50% 
  2.3  เม่ือเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรนํากลับมาพิจารณาขอบกพรองตางๆ เชน คําถาม
ตองไมกํากวม ไมคลุมเครือ ไมผิดหลักภาษา ไมยากและซับซอนเกินไป 
  2.4  ควรเขียนขอสอบใหเน้ือหาบังคับคําตอบ มากกวาใชฟอรมขอความบังคับคําตอบ 
เชน การใชคําวา อาจจะ บางที จะมีโอกาสเปนคําตอบถูกมากกวาผิด 
  2.5  ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมูตามประเภทของขอสอบ 
  2.6  ความสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาแบบเรงรีบ 
  2.7  อยาจัดขอสอบใหมีขอถูกเรียงกันอยางเปนระบบ 
  2.8  ควรออกแบบขอสอบใหมีวิธีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 
  2.9  ควรเขียนคําสั่งหรือคําชี้แจงใหละเอียด และชัดเจน 
  2.10 ควรระลึกอยูเสมอวา พฤติกรรมทุกพฤติกรรมไมสามารถวัดดวยขอสอบเพียงขอ
เดียวหรือฟอรมเดียว 
  2.11 หลีกเลี่ยงขอสอบแบบถูกผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย 
 3.  ขั้นทดลองสอบ เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลวก็นําไปทดลองสอบ เพ่ือนํา
ผลมาแกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมีขอเสนอแนะดังน้ี      
  3.1  กําหนดกลุมตัวอยางนักเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนักเรียนทั้งคนเกงกลางและ
ออนคละกันไป            
  3.2  กําหนดเวลาที่ใชสอบใหเหมาะสมกับจํานวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบที่สราง
ขึ้นครั้งแรกจะพิจารณาเวลาที่ใชสอยใหเหมาะสมกับจํานวนขอสอบ จากเวลาที่นักเรียน 90 % ทํา
แบบทดสอบเสร็จเปนการหมดเวลาสอบ 
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  3.3  การคุมสอบก็ตองพยายามจูงใจใหนักเรียนมีสมาธิและพยายามทําแบบทดสอบ
อยางเต็มความสามารถเพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบนี้จะไมมีผลตอการสอบไดสอบตก อาจ
ทําใหนักเรียนตอบแบบทดสอบอยางขอไปที ซ่ึงจะสงผลตอคะแนนที่จะนํามาประเมินขอสอบได 
  3.4  ครูตองเตรียมตัวลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีสิ่งผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นและ
การคุมสอบครูควรวางทาทางใหมีความเปนกันเองใหมากที่สุด 
  3.5  สถานการณทดสอบ ตองทําใหเหมาะสมที่สุด หองสอบตองปราศจากเสียงรบกวน
ใดๆ ทั้งสิ้น ตองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ที่น่ังสอบเหมาะสม 
 4.  ขั้นประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดย
พิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ 10 ประการคือ 
  4.1  ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน
จุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 
  4.2  ความเชื่อม่ัน หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 
  4.3  อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันไดกลาวคือ คน
เกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 
  4.4  ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกโดยทั่วไปแลวความยากงาย
ที่เหมาะจะมีคนครึ่งหน่ึงตอบถูก 
  4.5  ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 
  4.6  ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง คนที่มีความสามารถเฉพาะเรื่องน้ันจะตอบขอสอบ
ขอน้ันถูก แตถามีความสามารถทั่วไปจะตอบขอสอบไมถูก 
  4.7  ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช น้ันประหยัดเวลาการสราง การ
ดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 
  4.8  ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและ
เน้ือหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
  4.9  ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมชัดเจนไมคลุมเครือ 
และเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 
  4.10 ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอใน
การตอบขอสอบจนเสร็จ 
 จากขอความที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จะมี
ขั้นตอนสําคัญคือ ชั้นวางแผน ขั้นเตรียม ขั้นทดลองสอบ และขั้นประเมินผลแบบทดสอบกระบวนนี้
จะทําติดตอซํ้ากันไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบตามที่ตองการ การวางแผนสราง
แบบทดสอบนับวาเปนขั้นสําคัญมาก เพราะจะเปนตัวกําหนดการเขียนขอสอบใหถูกตองตั้งแตแรก 
ดังนั้นตารางวิเคราะหหลักสูตรจึงเปนสวนสําคัญที่จะตองสรางขึ้นกอนที่จะทําการสรางแบบทดสอบ
ทุกครั้ง 
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 3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ชุลีพร ฤทธิเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใช
และไมใชแผนที่คาดคิด (Mind Mapping) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลังเรียน ของกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช 
แผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับของคาเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดของ
กลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอยโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.24 
 นพนภา ออกดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดย
การเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ
กันเทคนิค STAD ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาลาตึก
วิทยา อําเภทกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 48 คน ผลจากการศึกษาพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
 2.  นักเรียนมีความพอใจในการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD ในระดับมากที่สุด 
 ปทมา ไตรคุป (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทาง
คติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 80 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม การวิเคราะหขอมูลใช t-test แบบอิสระเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยและใชวิธีหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห
ความคิดเห็นของนักเรียน พบวา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 2.  ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
กลุมที่สอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือสวน
ใหญอยูในระดับเห็นดวย 
 สุนันท กลอมฤทธิ์ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการวิชา ท 32101 ภาษาไทย เรื่องขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน  
โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง            
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน    
ที่มีตอการจัดการเรียนแบบบูรณาการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา 
(เสนาประสิทธิ์) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการซอม    
อยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบภามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและ       
การจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา     
ท 32101 ภาไทย ไมแตกตางกันและมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
 วันเพ็ญ สุภีกิต (2528: 63) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
ทัศนคติตอภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีอานแลวเขียนลําดับเรื่องราวดวยวิธี
อานและทําแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีอานแลวเขียนลําดับเรื่องราวมีความ
เขาใจในการอานสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีอานและทําแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 สายสุนีย สกุลแกว (2534: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจุดมุงหมายเพื่อสรางชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนชุดฝกทักษะดวยตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ) กรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน 
ผลการวิจัยพบวา หลังจากที่นักเรียนฝกทักษะการอานจากชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับ
ใจความสูงกวาคะแนนทดสอบกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ฉันทนา การสะอาด (2547: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกทักษรการอานเชิง
วิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช
แผนการสอนอานเชิงวิเคราะหจํานวน 1 ชุด ชุดการสอนใหความรูเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการอานเชิง
วิเคราะหจํานวน 1 ชุด แบบฝกทักษรการอานเชิงวิเคราะหจํานวน 6 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาคนควาพบวา แบบฝก
ทักษรการอานเชิงวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
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เกณฑ 80/80 และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 
 จากผลการวิจัยที่กลาวมานี้ เปนแนวทางการสรางหนังสือ ซ่ึงตองสรางใหตรงกับความ
สนใจ เหมาะสมกับระดับสติปญญาของนักเรียน มีเน้ือหาที่สงเสริมจินตนาการ สรางความเขาใจชีวิต
และใหแนวทางในการแกปญหา จะเห็นไดวาการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมน้ัน หากสรางใหนักเรียน
อานตองเปนหนังสือที่ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวัยแลสติปญญาของนักเรียน ซ่ึงสงผลใหการ
อานและการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้น ทั้งยังทําใหนักเรียนสนใจที่จะแสวงหาหนังสืออ่ืน ๆ มา
อานเพื่อพูนตามสติปญญาของนักเรียน 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนโดยมีรายละเอียดของการศึกษา
คนควา ดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทํา และการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา 
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ที่กําลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 8 หองเรียน 
จํานวน 320 คน 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน วังจันทร
วิทยา อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ที่กําลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 
หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 40 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  หนังสืออานเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ประกอบ 
ดวยเนื้อหา จํานวน 9 หนวย ดังนี้ 
  หนวยที่ 1 วัดแจง 
  หนวยที่ 2 วัดสามปลื้ม 
  หนวยที่ 3 ดาวคะนอง 
  หนวยที่ 4 พระประแดง 
  หนวยที่ 5 เขาสามมุก 
  หนวยที่ 6 บานทับมา 
  หนวยที่ 7 บานแกลง 
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  หนวยที่ 8 บานกร่ํา 
  หนวยที่ 9 แหลมแมพิมพ 
 2.  แบบประเมินหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง
โดยผูเชี่ยวชาญ 
 3.  แบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 9 หนวย 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
 
 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม ขั้นตอน
การทําหนังสืออานเพิ่มเติม และความสนใจในการอานหนังสือของวัยรุน เพ่ือนํามาจัดทําหนังสืออาน
เพ่ิมเติม เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
  2.  ศึกษาขอมูลตางๆเกี่ยวกับนิราศเมืองแกลงอยางละเอียด โดยศึกษาจากแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือ เพ่ือจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
  3.  หนังสืออานเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการของ ฉวีวรรณ คูหาภินันท โดยมี
องคประกอบดังน้ี 
   3.1  ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10 x 13 และขนาดเล็กสุด 5 x 8 
การเย็บเลม เขาปกควรมั่นคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจัดหนากระจางชัดเจน มีชองวางดู
สวยงาม ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพอักษร มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความ
สนใจ 
   3.2  การวางโครงเรื่อง ตองติดตอสืบเน่ืองเปนเรื่องราวมีเหตุผลเปนไปตามธรรมชาติ 
โดยการเริ่มจากงายไปหายาก เนนความสละสลวยของภาษา พรอมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่   
ดีงาม 
  3.3  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาที่นิยมใชในสังคมปจจุบัน 
   3.4  การจัดภาพ ตองมีความกระจางชัด ตัวละครนอย สามารถเนนใหเห็นเปนจริง ไม
กอใหเกิดความเขาใจผิดได การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ และวิธีการของ ฉวีวรรณ 
คูหาภินันท โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 
    3.4.1  ศึกษาแนวทางในการจัดทําหนังสือ จากหนังสือที่ดีสําหรับเด็ก เพ่ือดู
แนวทางจัดทําหนังสือ แกนของเรื่อง วิธีเขียน ภาษาที่ใช จุดบกพรองของหนังสือแตละเลม 
    3.4.2  เขียนโครงเรื่อง เน้ือเร่ือง ตั้งชื่อเรื่อง กําหนดแกนของเรื่อง เม่ือเขียนเสร็จ
แลวอาจนําไปเลาหรือไปใหเด็กอาน ถาเด็กชอบก็แสดงวาเปนเรื่องที่เขียนนาจะใชได และถาเด็กไม
ชอบก็ใหเด็กก็ใหเด็กวิจารณแลวนําไปแกไข 
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    3.4.3  ปกในจนถึงหนาสุดทายจะมีภาพและคําบรรยายอยางไรบาง เปนภาพ
เกี่ยวกับอะไรและคําบรรยายจะเขียนวาอยางไร อยูสวนใดของหนาหนังสือ เร่ิมตั้งแตหนาปก เปน
ตนไป 
    3.4.4  การทําดัมม่ี คือ การทําหนังสือจําลองสําหรับเด็กที่จะทําขึ้นมา อาจจะทํา
เปนเลมเล็กๆ ก็ได แลวนํารายละเอียดจากบทสคริปตมาเขียนและวาดรูปลงไปที่ดัมม่ีตั้งแตปกจนถึง
หนาสุดทาย วาดภาพและเขียนคําบรรยายใหกับบทสคริปต สําหรับการวาดภาพนั้น ถาวาดไมไดก็
ใหเขียนเปนวงกลมแทน และบอกวาเปนภาพอะไรก็ได 
    3.4.5  การทํารูปเลม คือ การทําหนังสือจริงๆ ไดแก การวาดภาพ คําบรรยาย 
รวมทั้งการวางหนา การจัดภาพของหนังสือใหเหมาะสม โดยดูจากดัมม่ี ลักษณะรูปเลมจะวางใน
แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได การเย็บเลมจะเย็บจากตรงกลางหนังสือหรือเย็บขาง 
    3.4.6  การตั้งชื่อเร่ือง ตั้งชื่อเร่ืองให นาตื่นเตน นาติดตามและทําใหเดาไดวาเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับอะไร รูจักใชถอยคําสํานวนที่เด็กติดใจ ซ่ึงเปนกลวิธีหรือเทคนิคหนึ่งตองตั้งชื่อให
เด็กเกิดภาพพจน 
 4.  นําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ลักษณะรูปเลม และการพิมพ ภาพประกอบ เน้ือเร่ือง การใชภาษา คุณคาและประโยชนที่ไดรับโดย
ใชแบบประเมิน 
   แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการประเมินเปนขอความที่มีมาตราสวน 5 
ระดับโดยกําหนดความหมายไวดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
  คะแนน 4  หมายถึง  คุณภาพดี 
   คะแนน 3 หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  ตองปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนน 1  หมายถึง  ไมมีคุณภาพ 
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แบบประเมนิความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
เร่ือง  ตามรอยนิราศเมืองแกลง 

 

ระดับคะแนนความเหมาะสม ความคิดเห็นเก่ียวกับหนังสืออานเพิ่มเติม  
เร่ือง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 5 4 3 2 1 

1.  ลักษณะรปูเลมและการพิมพ 
1.1 ขนาดและความหนาของหนังสือเหมาะสมในการ

จับถือไดอยางสะดวกสําหรบัเด็กในวยัน้ี 
     

1.2 ลักษณะของปกหนังสือนาสนใจชวนใหอยากอาน      

1.3 อักษรที่พิมพสวยงาม อานงายและชัดเจน      
1.4 การพิมพตัวสะกดการันตถูกตอง ตามหลัก

ภาษาไทย 
     

2.  ภาพประกอบ 
2.1 ลักษณะของภาพสวนใหญสวยงามและชัดเจน 

     

2.2 ภาพประกอบชวยขยายขอความและสงเสริมให
เขาใจเนื้อเรื่อง 

     

2.3 ภาพประกอบดึงดูดใหอยากอานเนื้อเร่ือง      
3.  เน้ือเรื่อง 
    3.1 เน้ือเรื่องเหมาะกับระดับชั้นเรียนของเด็ก 

     

3.2 ความยาวของเนื้อเรื่องแตละหนวยเหมาะสมกับ
วัยและความสนใจของเด็กในระดับน้ี 

     

3.3 เน้ือเรื่องแปลกออกไปจากหนังสือเลมอ่ืนๆ ที่
นักเรียนมีอยู 

     

3.4 เน้ือเรื่องมีสารประโยชนเหมาะที่จะใชเปนหนังสือ
อานเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

     

3.5 ผูอานรับความเพลิดเพลินจากการอาน      
3.6 ผูอานสามารถสรุปเร่ืองราวหรือใจความสําคัญของ

เรื่องแตละหนวยได 
     

3.7 กิจกรรมแบบฝกหัดชวยพัฒนาทักษะดาน
ภาษาไทยได 
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ระดับคะแนนความเหมาะสม ความคิดเห็นเก่ียวกับหนังสืออานเพิ่มเติม  
เร่ือง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 5 4 3 2 1 

4. การใชภาษา 
4.1 ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 

     

4.2 การใชคําศัพทตางๆ เหมาะสม      
4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน      
4.4 คําที่เลือกใชมีความสละสลวยและไพเราะ      

5. คุณคาและประโยชนที่จะไดรับ 
5.1 ชวยใหนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 มีหนังสืออานเลน

เพ่ิมเติมประเภทรอยแกว 
     

5.2 ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยและมี
ทักษะในการอานบทรอยแกว 

     

5.3 ชวยปลูกฝงใหเห็นคุณคาของการศึกษาวรรณคดี
นิราศเมืองแกลง 

     

5.4 ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น เปน    
การนําไปสูนิสัยใฝคนควาและรักการอาน 

     

5.5 ชวยใหเกดิความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ      
5.6 เปนแนวทางหรือตัวอยางในการจัดทําหนังสืออาน

เพ่ิมเติมสําหรบันักเรียน สําหรับครูและผูสนใจได 
     

 
  นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพของ
หนังสืออานเพิ่มเติมโดยกําหนดเกณฑดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
   เกณฑในการยอมรับวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไมผูวิจัยได
กําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป โดยผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของธรัญญา นาคหอม 
(2545: 52) 
 5. ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดหนังสืออานเพิ่มเติมที่ถูกตองเหมาะสม 
  6.  ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องเกร็ดความรูคูเมืองสระบุรี 
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 วิธีการหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
ผูวิจัยไดทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนวัง
จันทรวิทยา อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง โดยดําเนินการทดลองดังตอไปน้ี 
  1.  ขั้นทดลองรายบุคคล 
  ผูวิจัยไดนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนวังจันทรวิทยา จํานวน 3 คน ที่ไดจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูใน
ระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน ขณะทําการทดลองผูวิจัยจะเก็บขอมูลตางๆ พิจารณา
เกี่ยวกับการใชหนังสืออานเพิ่มเติมวาเหมาะสมหรือไม แลวนําไปปรับปรุงแกไข เพ่ือนําไปใชในการ
ทดลองครั้งที่ 2 
  2.  ขั้นทดลองกลุมเล็ก 
  ผูวิจัยไดนําหนังสืออานเพิ่มเติมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จํานวน 15 คน ที่ไดจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มี
ผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ 5 คนโดยดําเนินการทดลองโดยเริ่มจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ทําแบบทดสอบระหวางเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลมา
วิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมและปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปใชในการ
ทดลองครั้งที่ 3 
  3.  ขั้นทดลองภาคสนาม 
  ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จํานวน 40 คน เริ่มจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน นําผลมาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพ
ของหนังสืออานเพิ่มเติม ตามเกณฑ 80/80 ดังน้ี 
   80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนของนักเรียนที่
เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ไมต่ํากวา 80 
   80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ไมต่ํากวา 80 
 
 แบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 9 หนวย 
  1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม จากหนังสือ
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ  
  2.  วิเคราะหเน้ือหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  3.  สรางแบบทดสอบจากเนื้อหาในหนังสืออานเพิ่มเติมเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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  4.  นําแบบทดสอบระหวางเรียนที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานสาระวิชาภาษาไทย 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนนดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
  คะแนน 4  หมายถึง  คุณภาพดี 
   คะแนน 3  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  ตองปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนน 1 หมายถึง  ไมมีคุณภาพ 
 

ระดับความคิดเห็น 
ที่ รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
1 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค      
2 ความถูกตองของเนื้อหา      
3 ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา      
4 เน้ือหามีความตอเน่ืองกัน      
5 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน      
6 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช      
8 ความเหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละหนวย      
9 สงเสริมการคิดวิเคราะห      

10 สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช      
 
 5.  นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยคาความสอดคลอง IOC เพ่ือใชเปนเกณฑ 
การประเมินคุณภาพแบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม โดยกําหนดเกณฑดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00  หมายถึง คุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50  หมายถึง คุณภาพดี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50  หมายถึง คุณภาพปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50  หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
  เกณฑในการยอมรับวาแบบทดสอบระหวางเรียนที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไม ผูวิจัยได
ปรับปรุงเกณฑจากแนวคิดของ ธรัญญา นาคหอม (2545: 52) โดยกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 
ขึ้นไป 
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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
  1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
  2.  วิเคราะหเน้ือหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  3.  คัดเลือกเนื้อหานํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ือง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
เปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
  4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองตามรอยนิราศเมืองแกลง เปน
ขอสอบเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยสรางให
สอดคลอง กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และครอบคลุมเน้ือหาในแตละหนวย ซ่ึงผูวิจัยไดแบงเนื้อหา
ออกเปน 9 หนวย คือ หนวยที่ 1 วัดแจง หนวยที่ 2 วัดสามปลื้ม หนวยที่ 3 ดาวคะนอง หนวยที่ 4 
พระประแดง หนวยที่ 5 เขาสามมุก หนวยที่ 6 บานทับมา หนวยที่ 7 บานแกลง หนวยที่ 8 บานกร่ํา 
หนวยที่9 แหลมแมพิมพ จํานวน 50 ขอ 
  5.  นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของคําถาม และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญทางการ
สอนวิชาภาษาไทย 3 ทาน โดยใชคาดัชนีความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ 
   +1  หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   0  หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   -1  หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอจากการ
ประเมินผล โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาตั้งแตระดับ 0.5 
ขึ้นไป 
  6.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จํานวน 100 คน 
  7.  นําแบบทดสอบที่นักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนน ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่
ตอบ ผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (P) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27 % ของจุง เตห ฟาน จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มี
คาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป 
  8.  นําแบบทดสอบที ่ปรับปรุงตามเกณฑ ไปหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบ 
(Riliability) โดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson–20) 
  9.  นําแบบทดสอบที่ผานการหาคุณภาพเครื่องมือแลวไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด Randomized One Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงมีกลุม
ทดลองเดียว (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 249) ดังตารางแบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 
 
 สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 
 E  คือ กลุมทดลอง 

 T1 คือ การทดสอบกอนการทดลอง 
 X  คือ การเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องตามรอยนิราศ 
                    เมืองแกลง 

 T2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง 

 

การจัดกระทํา และการวิเคราะหขอมูล 
  1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1.1  คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ. 2538: 73) 
 

    Χ  = 
Ν
Χ∑  

 
   เม่ือ Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    x∑  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    Ν  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
   1.2  หาคาความแปรปรวนของแบบทดสอบ ( ลวน สายยศ. 2538: 76 - 77 ) โดย
คํานวณจากสูตร 
 

     S2 = 
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    เม่ือ  S2  แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
     ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     2∑ x แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  การหาคาความตรง (Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง (ณัฎฐพงษ เจริญพิทย. 
2542: 235) จากสูตร 
 

    IOC = 
N
R∑  

 
   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
      ที่ดาดหวัง 
    R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
      ทั้งหมด 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2  การหาคาความยากงาย (difficulty index: p) และคาอํานาจจําแนก (discrimination 
index: r) ของแบบทดสอบ โดยใชการวิเคราะหขอสอบในรายขอ (Item Analysis) (ณัฎฐพงษ เจริญ
พิทย. 2542: 215 ) โดยคํานวณจากสูตร 
 

     Ρ  = 
Ν
R  

 
    เม่ือ P แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
     R แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
    N แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
 
  2.3  การหาคาความเชื่อม่ัน แบบคูเดอร ริชารดสัน สูตรที่ 20 (Kuder-Richardson 20 
หรือ KR-20) (ลวน สายยศ. 2538: 197 – 198) โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี 
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   เม่ือ  rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
    P แทน สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 
    q แทน สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 
    S2

t แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
 
  2.4  การหาคาความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ โดยใชสูตรสหสัมพันธของเค็นดัลที่
เรียกวา สัมประสิทธิ์คอนคอแดนซ (ลวน สายยศ. 2538: 206) 
 

     W = ( )nnK
S
−32

12  

  
   เม่ือ  W แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ 
    S แทน ผลรวมทั้งหมดของอันดับคะแนนของขอคําถามแตละขอ 
      ที่เบี่ยงเบนออกจากคะแนนอันดับเฉลี่ย 
    K แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

    n แทน จํานวนขอคําถาม 
 

 3.  หาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร 
E1/E2 เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชคารอยละ (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 294 – 295) 
  80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนของนักเรียนที่
เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ไมต่ํากวา 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ไมต่ํากวา 80 
 

    สูตรที่ 1 1001 ×=

∑

A
N

X

E  
 

   เม่ือ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในหนังสืออานเพิ่มเติม 
      คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
     ∑ X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
    A แทน คะแนนเต็มของการสอบระหวางเรียน 
    N แทน จํานวนผูเรียน 
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    สูตรที่ 2 1002 ×
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
Ν
∑

=
B

F

E  

  
   เม่ือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียน 
       หลังจากการเรียน) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 

     ∑F แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
     B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
     N แทน จํานวนผูเรียน 
 
 4.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test dependent sample เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง โดย
คํานวณจากสูตร ( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2531: 104 ) 
 

    สูตร t = 
( )
1

22

−Ν
∑∑Ν

∑

DD

D  

    df = n – 1 
 
   เม่ือ  t แทน คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
     D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N แทน จํานวนคู 

     ∑D แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน 
       รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียน 
      กับทดสอบหลังเรียน 

     ∑D2 แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 
      เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน 
       กับทดสอบหลังเรียน 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมาย 
ของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน คือเปนรอยละ จาก 
    การทําแบบฝกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนเปนรอยละ  
    จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
 K   แทน คะแนนเต็ม  
 x   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาสถิตทิดสอบ ท ี
 p  แทน คาระดับนัยสาํคัญของการทดสอบ 
   
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหผลการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมือง
แกลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง มีลําดับการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ที่สรางขึ้น
ตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/ 80  
 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
กอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ที่สรางขึ้น
ตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
  เม่ือผลการวิจัยสิ้นสุดลงผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูป (E1 / E2) ไดผลดังแสดงในตาราง 
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ตาราง 1  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง ที่สรางขึ้น

ตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1 / E2 

45 36.22 80.49 20 16.22 81.11 80.49 / 81.11 

 
 จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม เร่ืองตามรอยนิราศเมืองแกลง 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80.49 / 81.11 
 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
  
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง

การเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง 
 

ผลการทดสอบ n K 1 x 1 S.D. t p 
กอนการทดลอง 36 30 10.86 2.61  25.408** .000 
หลังการทดลอง 36 30 18.33 3.50   

** p<.01 
 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนจากหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจั ยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  ตามรอยนิราศเมืองแกลง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทางในนิราศเมืองแกลง 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลงที่สร้างขึ้นให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลัง
การเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรือ่ง ตามรอยนิราศเมืองแกลง   
 
ความส าคัญของการค้นคว้า 
 1.  ได้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองตามรอยนิราศเมืองแกลงที่มี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เป็นแนวทางในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยใน 
สาระอื่น  ๆ
 3. เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้สถานท่ีต่าง ๆ ในนิราศเมืองแกลงจากภาพถ่ายจาก
สถานท่ีปรากฏในนิราศเมืองแกลง รวมท้ังคติความเชื่อ ค่านิยมของสังคมวัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏ
ในนิราศเมืองแกลง และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจนสนใจในการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนท่ีเรียนด้ วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย เรื่องตามรอยนิราศเมืองแกลง หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  
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วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร   
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เ ป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์
วิทยา อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 8 
ห้องเรียน จ านวน  320 คน 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร์
วิทยา อ า เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 255 2 จ านว น 1 
ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 36 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ใช้ระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 18 คาบ  คาบละ 50 นาที  ใช้เวลาสอน 9 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
  เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง  
  เนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่ อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 9 หน่วย คือ   
  หน่วยที่ 1 วัดแจ้ง 
  หน่วยที่ 2 วัดสามปลื้ม 
  หน่วยที่ 3 ดาวคะนอง   
  หน่วยที่ 4 พระประแดง   
  หน่วยที่ 5 เขาสามมุก  
  หน่วยที่ 6 บ้านทับมา   
  หน่วยที่ 7 บ้านแกลง  
  หน่วยที่ 8 บ้านกร่ า 
               หน่วยที่ 9 แหลมแม่พิมพ์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  2.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
               2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  ตามรอยนิราศ 
เมืองแกลง 
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วิธีการด าเนินการทดลอง 
             ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ขั้นตอนการท า
หนังสืออ่านเพิ่มเติม  และความสนใจในการอ่านหนังสือของวัยรุ่น  เพื่อน ามาจัดท าหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม  เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
 2.  ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนิราศเมืองแกลงอย่างละเอียด  โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล   
ที่น่าเชื่อถือ  เพื่อจัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 
 3.  สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์   โดย
มีหลักเกณฑ์ดังนี ้
  3.1  ลักษณะรูปเล่ม ขนาด 8x10 นิ้ว  การเย็บเล่ม  เข้าปกมั่นคงแข็งแรง  ทนต่อการ
ใช้  การจัดหน้าชัดเจน  มีช่องว่างดูสวยงาม  ลักษณะตัวอักษรเรียบไม่มีการผิดพลาดในการพิมพ์
ตัวอักษร  มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดใจและช่วยสร้างความเข้าใจ 
  3.2  การวางโครงเรื่อง  แต่ละโครงของตามรอยนิราศเมืองแกลงนั้นๆ  ต้อ งวางให้
สัมพันธ์  โดยใช้โวหารบรรยายโวหารที่มีเนื้อหาสืบเนื่องเป็นเร่ืองราว  ตามความเป็นจริง  มุ่งสอนให้
เกิดความนึกคิดไปในตัว  ซึ่งจะช่วยพัฒนาในด้านความสนใจในการอ่าน 
  3.3  การใช้ภาษา  เหมาะสมกับวัย  เข้าใจง่าย  เป็นภาษาที่นิยมใช้ในสังคม 
  3.4  การจัดภาพ  สวยงาม  ตรงตามสภาพความเป็นจริง 
 4.  น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง  เหมาะสมในด้านเน้ือหา  ส านวนภาษาที่ใช้  การจัดรูปเล่มและการพิมพ์การ
ใช้ภาพประกอบ  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ  โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ  หนังสือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ผู้วิจัยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 
  
วิธีการหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
          การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
ผู้วิจัยได้ทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมกับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วังจันทร์วิทยา  จังหวัดระยอง  โดยการด าเนินการทดลอง  ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นทดลองรายบุคคล  ผู้วิจัยน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 คนที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างง่ายจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง อ่ อน อย่างละ 1 คน  
ในเดือนมิถุนายน  2552 
 2.  ขั้นทดลองกลุ่มเด็ก  ผู้วิจัยน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่แก้ไขปรับปรุงไปทดลองใช้กับ
นักเรียน 15 คน  ที่ได้จากการสุ่มนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  อย่างละ 5 คน 
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 3. ขั้นทดลองภาคสนาม  ผู้วิจัยน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ปรั บปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 36 คน  ในเดือนกรกฎาคม 2552  จากนั้นน าผลที่ได้ไปหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามเกณฑ์  80/80 
   
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากหนังสือหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษาของ  พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
 2.  วิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละหน่วยของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 3.  คัดเลือกเนื้อหาน ามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 4.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตามรอยนิราศเมืองแกล เป็นข้อสอบ
เลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก  แต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดยสร้างให้
สอดคล้อง  กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  แ ละครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละหน่วย  ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 9 หน่วย  คือ  หน่วยที่ 1 วัดแจ้ง  หน่วยที่ 2 วัดสามปลื้ม  หน่วยที่ 4 พระประแดง  
หน่วยที่ 5 เขาสามมุก  หน่วยที่ 6 บ้านทับมา  หน่วยที่ 7 บ้านแกลง  หน่วยที่ 8 บ้านกร่ า  หน่วยที่ 
9 แหลมแม่พิมพ์  จ านวน 50 ข้อ 
 5.  น าแบบทดสอบที่สร้างตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ความ
เหมาะสมของค าถาม  และความเหมาะสมทางภาษาที่ใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนวิชาภาษาไทย 3 ท่าน  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ 
      +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       0    หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      - 1    หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อจากการ
ประเมินผล  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  คัดเลือกข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแต่ระดับ 
0.5 ขึ้นไป 
 6.  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  จ านวน 100 คน 
 7.  น าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนน  ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน  ข้อที่
ตอบ ผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) เท่ากับ .45 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ .48 ของข้อสอบเป็นรายข้อโดยใช้ เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน  
จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.22 - 0.74 และค่าอ านาจจ าแนก 0.22 ขึ้นไป 
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 8.  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑ์  ไปหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
(Riliability)  โดยใช้สูตร  KR-20 (Kuder  Richardson-20)  ได้เท่ากับ .88 
 9.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม 
 1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  จากหนังสือ
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2525) 
 2.  วิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละหน่วยของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 3.  สร้างแบบฝึกหัดจากเนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 4.  น าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวขาญด้านสาระวิชาภาษาไทย
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
 5.  น าผลการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยค่าความสอดคล้อง IOC  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
การประเมินคุณภาพแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่ มเติม  โดยก าหนดให้มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.5  ขึ้นไป 
 6.  หาค่าความเชื่อม่ันในการตรวจให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  วิธีค านวณหาค่า
ความเชื่อม่ันโดยใช้สูรสหสัมพันธ์ของเค็นดัล  ที่เรียนว่า  สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์คุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เรื่องตามรอยนิราศเมือง  
แกลง  โดยน าแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ความเหมาะสมของค าถาม  และ
ความเหมาะสมของภาษา  ที่ใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวขาญ  จ านวน 3 ท่าน  โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ 
 2.  การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง  ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้  กับหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  โดยใช้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 3.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยใช้สูตรเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
 4.  การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.45  และค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 
0.48 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมื อง  
แกลง 
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 5.  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  หนังสืออ่านเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทยเร่ือง  ตามรอยนิราศเมืองแกลง  โดยใช้สูตร KR 20  เท่ากับ 0.88 
 6.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดย
ใช้ t-test  Dependent 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากการด าเนินการพัฒนา  และหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  
เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  สรุปผลได้  ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นทั้งหมด จ านวน 50 ข้อ ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ข้อที่มีค่าความเชื่อม่ัน จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย 
(p) เท่ากับ 0.45 ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.48 และมีค่าความเชื่อม่ันท่ี 0.88 ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ อง ตามรอยนิราศเมือง
แกลง 
 2. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ อง ตามรอยนิราศเมือง   
แกลง  ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยการประเมินผลระหว่างเรียน และหลังเรียนแสดงให้เห็นว่ า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ คือ 80.49/81.11  
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 3 ภายหลังได้รับการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ อง 
ตามรอยนิราศเมืองแกลง มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรือ่ง ตามรอยนิราศเมอืงแกลง 
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยการประเมินผลระหว่างเรียน และหลังเรียนแสดงให้เห็น ว่าหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ  
80.49/81.11 
            ทั้งน้ีเป็นผลเนื่องมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมสา ระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ตามรอย
นิราศเมืองแกลงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาแต่ละหน่วยในหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและขยายความเนื้อหาในวรรณคดีตามแบบเรียน  ท าให้เข้าใจง่าย
นักเรียนได้ดูภาพถ่ายเพื่อสื่อความหมายจากเนื้ อเรื่องตามสภาพความเป็นจริงท้ังทางด้านสังคม  
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วัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา รวมถึงสถานท่ีต่างๆ  นักเรียนจึงได้สาระการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง
นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้  ได้แก่ 
การท าหัตถกรรมจักรสาน  นอกจาก นี้ตัวหนังสือใช้ตัวหนังสือที่มีขนาดที่เหมาะสม รูปเล่มสวยงาม 
คงทน เกร็ดความรู้ไม่น่าเบื่อ  จึงมีผลให้ภาพรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 9 หน่วย มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สมถวิล พงษ์เกษม (2538:บทคัดย่อ) ที่ได้สร้างหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเ รื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดศรีสะเกษ  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นุจรินทร์ ถิ่นทัพไทย (2547 :บทคัดย่อ ) ที่สร้างหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์มรดกไทยทางวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 83.91/84.83 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงท าให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมื องแกลง มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี มีความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอน 
และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 3 ภายหลังได้รับการเรียนด้วยหนังสืออา่นเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย  ทั้งน้ีอาจเป็นผลเนื่องมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทย เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน    
3 ท่าน  ในด้านเน้ื อหาภาษาที่ใช้  การจัดรูปเล่มและการพิมพ์  การใช้ภาพประกอบ  คุณค่าและ
ประโยชน์ที่ได้รับ  ทั้งน้ีผลประเมินอยู่ในระดับดี ดังนั้น  เมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จึงส่งผลให้นักเรียน  มีผลการเรียนหลังการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิตสุภา  เจริญพร (2544:บทคัดย่อ ) พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  จะช่วยให้ผู้อ่านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  นอกจากนี้  หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เรื่องตามรอยนิราศเมือง แกลง  ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางด้านภาษาทั้งด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสรุปความ  รวมถึง
ประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ ที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง  อีกทั้งมีภาพประกอบ  ใช้
ภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และเรียบเรียงได้เหมาะสม   ดังนั้นหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย  เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง  ที่สร้างขึ้นจึงเป็นไปตามเกณฑ์หนังสือที่ดีส าหรับเด็ก  
เมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมเล่มนี้  นักเรียนจึงมีผลการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อน      
การเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชณัฐดา  ฤทธิ์แดง (2542:บทคัดย่อ) ที่ได้สร้างหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเรื่องประเพณีท้องถิ่นสมุทรปราการ  และ  นวเนตร  สังข์สมบูรณ์ (2552: บทคัดย่อ )  ได้
ท าการศึกษาโดยพัฒนาและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เรื่อง เกร็ดความรู้คู่เมือง
สระบุรี  ส าหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม  จากเหตุผล
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ดังกล่าวข้างต้น  ท าให้นักเรียนท่ีอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เรื่อง ตามรอยนิราศเมือง
แกลง  มีผลการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ควรจัดแบ่งเนื้อหาเป็นกรอบข้อความมากหรือน้อยให้เหมาะ สมกับศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน  และควรมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
            2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
                ควรพัฒนาเป็นบทเรียนการ์ตูนแอนนิเมชั่น เพื่อส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังให้นักเรียน
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
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        คณะศึกษาศาสตร 
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3.  อาจารยอาภรณ โสมสอน    โรงเรียนวังจันทรวิทยา 
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  - ตัวอยางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยตามรอยนิราศเมืองแกลง 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง 
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เรื่อง ตามรอยนิราศเมืองแกลง 

บานแกลง 

สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 หนวยที่ 7  
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บานแกลง 
 

 
 
ถึงบานแกลงลัดบานไปยานกลาง เห็นฝูงนางสานเสื่อน้ันเหลือใจ 
แตปากพลอดมือสอดขยุกขยิก  จนมือหงิกงอแงไมแบได 
เปนสวยบานสานสงเขากรุงไกร  เด็กผูใหญทําเปนไมเวนคน 
พอพลบค่ําสํานักที่เรือนเพ่ือน   ดูเหยาเรือนชาวแขวงทุกแหงหน 
มุงดวยไมหวายโสมแสนพิกล   ไมมีคนแลวก็มวนหลังคาวาง 
 
 
 
 

นิราศเมืองแกลง 
(สุนทรภู) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศัพทนารู 
สวย  หมายถึง ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมือง

สงเปนของหลวง, เงินชวยราชการ 
เหยา  หมายถึง บาน 
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คําวา แกลง ซ่ึงเปนชื่อของตําบล ตามประวัตทิี่เลาขานสืบ
ตอกันมานั้นสืบเน่ืองมาจากแตเดิมมีฝูงนกกา ซ่ึงชาวบานใน
ทองถิ่นเรียกกันวา นกแก (เรียกกันตามลักษณะของเสียง
รอง ) ไดอพยพยายถิ่นฐานลงมาหากินบริเวณหนองน้ําแหง
หน่ึงในตําบล ชาวบานเรียกกันติดปากวา นกแกลง ( คํา
อาน นก-แก-ลง) แตเน่ืองจากคําเขียนของคําวา แก-ลง ทํา
ใหผูที่มาพบเห็นคําดังกลาวอานเพี้ยนเปนคําวา แกลง 
ตําบลแกลง เปนหนึ่งในสิบเอ็ดตําบลของอําเภอเมือง 
ชาวบานเปนคนใจกวางมาก ขยัน แขงกันทํามาหากิน 
ตอมามีปญหาแกลงกัน  
จึงเรียกกันวา ตําบลแกลง และเพ้ียนมาเปน ตําบลแกลง มาจนถึงทุกวันน้ี องคการบริหารสวนตําบล 
 แกลง เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตําบล
เปนองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
19 มกราคม 2539 โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 170/7 หมูที่ 4 ถนนศรีวโนภาสฯ - หมูบานหัวทุง 
ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีระยะหางจากที่วาการอําเภอเมืองระยอง ประมาณ 
26 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอกับตําบลตาง ๆ ดังน้ี 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกลง 
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 ทิศเหนือ:  ติดกับตําบลกะเฉดและตําบลสํานักทอง (อําเภอเมืองระยอง) 
 ทิศใต:   ติดตอกับอาวไทย (ชายหาดสวนสน) 
 ทิศตะวันออก: ติดตอกับตําบลชากพง (อําเภอแกลง) 
 ทิศตะวันตก:  ติดตอกับตําบลเพและตําบลตะพง (อําเภอเมืองระยอง) 
 
เน้ือที่ 
 ประมาณ 26,700 ไร หรือประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลแกลง โดยทั่วไปเปนที่ราบสลับกับเนินเขามีภูเขาอยูทางทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตําบล ซ่ึงเปนตนกําเนิดของคลองหลายสายที่สําคัญ   
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศเหมือนกับเมืองชายทะเลทั่วไปไมหนาวจัด เพราะอยูในเขตอิทธพิลของ
ลมมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริม่ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิจากสถิติอุณหภูมิ
เฉลี่ยของจังหวัดระยอง พบวามีอุณหภูมิตลอดป ประมาณ 30.10 องศาเซลเซียส 
 
การเมืองการปกครอง 
 องคการบริหารสวนตําบลแกลง แบงเขตการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ไดแก 
 หมู 1 บานเขายายชุมนายจเร ชลสวสัดิ์ผูใหญบาน 
 หมู 2 บานวังปลานางสนอง สุจริตรัตนผูใหญบาน 
 หมู 4 บานหัวทุงนายทรงศกัดิ์ ชางทองกํานัน 
 หมู 5 บานเขาโบสถนายธนกร แวววับผูใหญบาน 
 หมู 7 บานมาบจันทรนางสาววันดี อินทรพรมผูใหญบาน 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชากรในตาํบลแกลงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม การบริการ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม และอาชีพอ่ืน ๆ 
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พืชเศรษฐกิจ 
 ในตําบลแกลงมีพืชเศรษฐกจิที่สําคัญคือ ยางพารา, ทุเรียน, มังคุด, มันสําปะหลัง, มะมวง, 
ขาว เปนตน 
 
ขอมูลสถานที่สําคัญของตําบล 
 1. ชายหาดสวนสน 
 2. วัดสุภัททะบรรพต (วัดมาบจันทร) 
 3. วัดตะเคยีนทอง 
 4. วัดทาเรือแกลง 
 5. วัดเขายายชุม 
 6. วัดศรีวโนภาสสถิตยพร 
 7. วัดเขาแกว 
 8. ศาลเจาโตะกง 
 9. ปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
 
เสนทางการคมนาคม การเดินทางเขาสูตําบล 
 จากกรุงเทพฯ สามารถใชเสนทางสายสุขมุวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทางประมาณ 
242 กม. หรือถนนสายบายพาส (สาย 36) ระยะทางประมาณ 180 กม. จะเขาสูตําบลแกลง 
 

 
 

แผนที่การเดนิทางไปตําบลแกลง 
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สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
 จํานวนครัวเรอืนที่มีไฟฟาใชในเขต อบต. 1,856 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100.00 จํานวน
บานที่มีโทรศพัท 300 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 3.40 ของจํานวนหลังคาเรือน 
 
ผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑ ของตําบลแกงลงที่มีชื่อคือ ซ่ึงปลูกโดยชาวสวนที่ไดรับความรู ทําใหทุเรียนที่
ไดมีคุณภาพดี อรอย เน้ือดี สีสวย ขนาดไดมาตรฐานใชรับประทานเปนของวาง เปนของฝาก 
เคยไดรับรางวัลชนะเลศิเทศกาลผลไมและของดีจังหวัดระยอง 
 สถานที่จําหนาย กลุมปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตําบลแกลง หมู 1, 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.
ระยอง นายมานพ ฟุงเฟอง โทร: 01-4519035 
 

 
 
 กลุมแมบานเกษตรกรกระบกแกวพัฒนา ทุเรียนหมอนทองทอดอบกรอบ ทุเรียน
หมอนทองทอดอบกรอบตรา สุนันท รสชาติอรอย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว
บริโภคไดนาน กระบวนการผลิต นําทุเรยีนหมอนทองที่แกจัดมาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ ลงทอดในน้ํามัน
จนเหลืองไดที่ รอจนเย็นบรรจุภัณฑจําหนายใชทานเปนอาหารวาง 
 สถานที่จําหนาย กลุมแมบานเกษตรกรกระบกแกวพัฒนา8/1 เขาโบสถ หมู 5 ตําบล  
แกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 ติดตอ: นางสุนันท งามสุขโทร: 08-1945-7174,  
0-3864-7300-1 โทรสาร: 0-3864-7301 e-mail: fish_fish_88@honmil.com 
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ทุเรียนแปรรปู กลุมแมบานเกษตรกรกระบกแกวพฒันา 

 
 กลุมสตรีพัฒนาอาชีพแกลงกะเฉด OPC ป 2552 ระดับ 4 ดาว ผลิตภัณฑ (Product) 
เสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษ-สตร ีสินคาสุดยอดหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 2552 
 สถานที่จําหนาย กลุมสตรีพัฒนาอาชีพแกลงกะเฉด 80/1 เนินพยอม หมู 6 เพ-แกลง-
กร่ํา ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดตอ: นางสนธยา รุงจํารัส โทร:08-1865-6959 
e-mail: rungcharat@yahoo.com 
 

 
เสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษ-สตรกีลุมสตรีพัฒนาอาชีพแกลงกะเฉด 

 
 กลุมอาชีพสตรีทํากะปบานเนินพยอม ผลิตภัณฑกะปชั้นดีทํามาจากเคยสด สะอาด 
อรอย มีกลิ่นหอม ไมเค็มจนเกินไป ถูกหลักอนามัย กลุมอาชีพสตรทีํากะปบานเนินพยอม จัดตั้งเม่ือ
ป 2543 เกิดจากการรวมตวัของสตรีที่มีอาชีพทําประมง แลวนํามาแปรรูปเปนกะปโดยใชภูมิปญญา
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ทองถิ่น ตอจากนั้นทางราชการเขามาสนับสนุนและสงเสริมเพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพ โดยสนับสนุน
ดานวิชาการ การบริหารจัดการ สมาชิกมีการรวมกลุมกันเพ่ือรับความรูดานวิชาการ 
 สถานที่จําหนาย กลุมอาชีพสตรีทํากะปบานเนินพะยอม 29/4 หมู 6 ต.แกลง อ.เมือง จ.
ระยอง นางสําเนียง สุตธัมโม โทร: 038-648307 
 

  
กะป กลุมอาชีพสตรบีานเนินพยอม 

 
 หจก.บานเนินพยอม ผลิตภัณฑ (Product) ไวนผลไม สินคาสดุยอดหนึ่งตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑไดรับคัดเลือกเปน OPC ป: 2546 ระดับภาค 
 สถานที่จําหนาย หจก.บานเนินพยอม36 หมู 6 บานเนินพยอม ตําบลแกลง อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 21160 โทร: 06 1123976, 038 647823 
 

   
 

ผลิตภัณฑ (Product) ไวนผลไม หจก.บานเนินพยอม 
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แหลงทองเทีย่วสําคัญ 
 ชายหาดสวนสน 
 อยูในเขตตําบลแกลง ถนนสายเพ - แกลง - กร่ํา เปนถนนสายเรียบชายหาด ระยะทาง 5 
กม. มีบานพักตากอากาศไวบริการ ตั้งอยูบริเวณชายทะเลใกลบานเพ จากบานแพไปราว 2 กม. 
สวนรุกขชาติเพ (สวนสน) เปนหนวยงานสังกัดสวนพฤกษาศาสตรปาไม กรมปาไม เปนสวนสนที่มี
อายุหลายสิบป บรรยากาศรมรื่น และลึกเขาไปในสวนสนจะพบสวนปาธรรมชาติ ซ่ึงประกอบดวยปา
ชายหาดและปาดงดิบแลง ที่คอนขางสมบรูณ นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เปนชายหาดกวางและยาว 
ราบเรียบ เรียกวา หาดมันซ้ึง นํ้าตื้น สามารถลงเลนนํ้าได แมคลื่นลมคอนขางแรง 
 

 
ตนสนริมทางขางชายหาดสวนสน 

 

 
หาดสวนสน 
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 วัดมาบจันทร ตั้งอยูบริเวณเขายายดา ซ่ึงมีพ้ืนที่สวนใหญติดเขตปาสงวนแหงชาติ ที่มี
ปาไม อุดมสมบูรณ ในพ้ืนทีก่วาหนึ่งพันไร อยูในเขตหมูบานมาบจันทร ถ.ตนลําดวนไพร ต.แกลง 
อ.เมือง จ.ระยอง มีเน้ือที่วัด 12 ไร 3 งานและเนื้อที่ที่ดูแลรักษาปาไม ซ่ึงเปนพ้ืนที่ใกลเคียงอีกกวา 
200ไร 

วัดมาบจันทร เม่ือครั้งเปนสํานักสงฆมีชื่อ
เดิมวา สํานักสงฆสุภัททะบรรพต มี
ความหมายวา ภูเขาแหงความเจริญรุงเรอืง 
โดยการตั้งชื่อของสํานักสงฆฯ ตั้งขึ้นตาม
นามฉายาของ ทาน พระโพธิญาณเถร (ชา 
สุภัทโท) หรือหลวงปูชา ซ่ึงทานเคยเปนเจา
อาวาสวัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี ซ่ึงวัด
มาบจันทรเปนสาขาวัดหนองปาพงที่ 73 

ทานพระอาจารยอนันต อกิญจโน ไดเขามาบุกเบิก กอสรางวัดตั้งแตป พ.ศ. 2527 โดยไดเดินจาริก 
ธุดงคผานมา และนายสมพล-นางสังเวียน สุวรรณโชต ิซ่ึงเปนเจาของที่วัด ไดมีจิตศรทัธาเลื่อมใส 
ยกที่ดิน จํานวนหนึ่งถวาย เพ่ือสรางเปนวัดในพุทธศาสนา 
กอนหนาที่จะถวายที่ดินสรางวัด นายสมพลไดเกิดนิมิตฝนไปวา ไดรับเหรียญบชูา เหรียญหนึ่งจาก 
พระชรารูปหน่ึง หยิบขึ้นมาดู มีชื่อเขียนปรากฏในหรยีญวา หลวงปูม่ัน ตนเองไมเคยรูจักหลวงปูม่ัน
มากอน จึงสอบถามภรรยา ทราบวาเปนพระเถระ ผูซ่ึงเปน ปรมาจารยฝายวิปสสนากรรมฐาน ที่
สําคัญในเมืองไทย ประกอบกับไดเห็นภาพหลวงปูม่ัน เหมือนกับในนิมิตที่ไดเห็น ทําใหเกิดความ
อัศจรรยใจ และเกิดปติ เปนอยางมาก 

 
 

สมัยแรกเม่ือมาอยูภาวนา สภาพปายังเปนปารกชัฏ เปนที่อยูอาศัยของ สัตวปานานาชนิด 
เชน มีหมี เสือปลา เกง อีเห็น ชะมด ฯลฯ พระเณรที่มาอยู ก็อาศัยปกกลดภาวนาตามปา อยูแบบ
ธรรมชาติ โดยที่ยังไมได สรางเสนาสนะ หรือถาวรวตัถุอะไรมาก จนปจจุบันน้ี เน่ืองจากมีพระภิกษุ 
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สามเณร อุบาสก และอุบาสกิาไดเห็นความวิเวกสปัปายะเหมาะสมในการประพฤติปฏิบตัิธรรมใน
สถานที่ของวดั จึงไดเขามาอาศัยปฏิบตัิภาวนา มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เสนาสนะจึงจําเปนตองสราง
เพ่ิมขึ้นโดยลําดับ มีศาลาอเนกประสงค ศาลาสังฆกรรม และกุฏิที่ อาศัยของพระประมาณ 20 หลัง 
เปนกุฏิทรงไทย อยูหาง
กันในปา ไมมีไฟฟา ตอง
อาศัยแสงสวางจากเทียน
ในเวลากลางคืน พักหลัง
ละหนึ่งรูป เพ่ือความ
วิเวกในการปฏิบัติภาวนา 
ในป 2529 เปนวันพระ
ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 3 กอน
วันมาฆบชูา 7 วัน เวลา
ประมาณเที่ยงคืน ขณะที่
พระ-เณร กําลังเรงความ
เพียรภาวนาอยู ไดเกิดแสงสวางเปนแสงสีเขียว สวางทั่วบรเิวณวัด ยังความอัศจรรยใจใหกับพระ-
เณรที่ไดเห็นเปนอยางมาก ชวงเวลาเดียวกัน มีชาวบานเพคนหนึ่ง ขณะอยูที่บานเพ บังเอิญมอง
ขึ้นมาบนเขาที่วัด และไดเห็นแสงสวาง ที่เกิดขึ้นนั้นดวยความอัศจรรยใจ เชนกัน 

เม่ือประมาณป 2530 หลวงปูสิม พุทธาจาโร อยูวัดถ้ําผาปลอง จ.เชียงใหม พระเถระที่เปน 
ลูกศษิยองคสาํคัญของหลวงปูม่ัน ภูริทัตโต ไดใหความเมตตาเดินทางมา โปรดพระเณร และญาติ

โยมที่วัด ไดสรางความปติยนิดี ใหแกพระ
เณร และญาตโิยมเปนอยางมาก 
เม่ือวันอาทติยที่ 27 ธันวาคม 2541 และ
วันอาทิตยที่ 16 มกราคม 2543 ที่ผานมา 
พระธรรมวิสทุธิมงคล หรือทีรู่จัก
โดยทั่วไปวา หลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปนโน แหงวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ได
โปรดเมตตารบันิมนตมา เพ่ือรับผาปา ใน
โครงการทอดผาปาชวยชาติ ณ วัดมาบ

จันทร และไดแสดงธรรมเทศนาโปรดอีกดวย ทําใหไดรับความซาบซึ้งใจ และเกิดกําลังใจการ
ประพฤตปิฏิบตัิเปนอยางมาก 
 วัดทาเรือแกลง หรือบานแกลงในอดีตทีสุ่นทรภูกลาวถึงในนิราศเมอืงแกลง หมุดกวี ที่ 
20 ที่ปกไวบรเิวณหนาวัดทาเรือแกลง ปจจุบัน คือ บานทาเรือแกลง ชาวบานสวนใหญจะสานเสือ่กก
ไวใชเอง และนําไปถวายวดั ปจจุบันถวายเปนอาชีพของคนในชุมชน นอกจากจะสานเสื่อไวใชเอง
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แลวยัง นําออกจําหนาย เปนสินคาและดดัแปลงเปนของใชอ่ืน ๆ ดวย เชน สานเปนกระเปา ตะกรา 
ฯลฯ 
 
   ถึงบานแกลงลัดบานไปยานกลาง  เห็นฝูงนางสานเสื่อน้ันเหลือใจ 
 แตปากพลอดมือสอดขยุกขยิก   จนมือหงิกงอแงไมแบได 
 

 นิราศเมืองแกลง 
 

  
 
 

บรรณานุกรม 
 
สุนทรภูสูระยอง 200 ป ระยอง (2549 ) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง:ชมรมศิลปนจังหวดั

ระยอง. 
อนุสรณในวันพิธีเปดอนุสาวรียสุนทรภู 25 พ.ค. 2513 ณ บานกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง. 
http://www.rayongwit.ac.th/suntonpu/mod20.htm 
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=210106 
http://www.watmarpjan.org/marpjan.htm 
http://www.inrayong.com/suanson.htm 
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แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย 
เร่ือง ตามรอยนิราศเมืองแกลง หนวยที่ 7 บานแกลง 

 
คําสั่ง จงเลือกตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 
1.  ชาวบานสวนใหญในบานทาเรือแกลง ประกอบอาชีพอะไร 
 ก.  ทําประมง  ข.  สานเสื่อกก   
 ค.  ทํากะป  ง.  ทําไวนผลไม 
 
2.  หากตองการเดินทางมาที่บานแกลง ควรใชเสนทางสายใด 
 ก. สายสุขุมวทิ ทางหลวงหมายเลข 3 
 ข. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 36 (สายบางนา- ตราด) 
 ค. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3 (สายเลี่ยงเมืองระยอง) 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
3.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับวัดมาบจันทร 
 ก. อยูบริเวณเขายายดา  ข.  มีชื่อเดิมวา สํานักสงฆสุภัททะบรรพต 
 ค. เปนสาขาวดัหนองปาพงที่ 72 ง.  ตั้งอยูติดกับเขาพื้นที่ปาสงวน 
 
4.  ขอใดตอไปน้ีไมสัมพันธกัน 
 ก.  ชายหาดสวนสน – หาดมันซึ้ง ข.  หลวงปูชา - วัดมาบจันทร 
 ค.  วัดทาเรือแกลง – เสื่อกก ง.  สวนรุกขชาตบิานเพ - ปาดงดิบ 
 
5.  ตําบลบานแกลง แบงเขตการปกครองออกเปนกี่หมูบาน 
 ก.  6 หมูบาน  ข.  7 หมูบาน  
 ค.  8 หมูบาน   ง.  9 หมูบาน 
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เฉลยแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
เร่ือง ตามรอยนิราศเมืองแกลง หนวยที่ 7 บานแกลง 

 
1. ข. 
2. ก. 
3. ค. 
4. ง. 
5. ข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือนๆ  ทําถูกกี่ขอคะ   
ถาใครทําถูก 3  ขอขึ้นไป เกงมากคะ 
ใครทําถูกไมถงึ 3 ขอ ตองกลับไปอาน
ทบทวน เรื่อง  บานแกลง 



 96 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย 

เรื่อง  ตามรอยนิราศเมืองแกลง 

 
คําสั่ง จงเลือกตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 
1. นิราศเมืองแกลง เปนลักษณะคําประพนัธประเภทใด  
 ก. กาพย  ข. กลอน 
 ค. โคลง  ง. เสภา 
2. ในนิราศเมืองแกลง สุนทรภูไดอธิบายและบรรยายถงึเรื่องใด  
 ก. วิธีการเดินทางโดยเรือจากพระนคร(กรุงเทพฯ) ไปยังเมืองแกลง 
 ข. เสนทางการเดินเรือผานตําบลตางๆ และสถานที่สําคัญตางๆ 
 ค. ความโศกเศราที่ตองพลดัพรากจากนางจันหญิงอันเปนที่รัก 
 ง. ลกัษณะการทํามาหากินตางๆตามการตั้งถิ่นฐานของบานเรือน ภูมิศาสตร และ 
  เศรษฐกิจของหมูบานไทย 
3. ขอใดตอไปน้ีจับคูไมถูกตอง  
 ก. บางแสน – เขาสามมุก 
 ข. วัดสามปลืม้ - กรุงศรีอยธุยา 
 ค. อนุสาวรียสุนทรภู - บานกร่ํา 
 ง. วัดอรุณราชวราราม – วดัประจํารัชกาลที่ 3 
4. ขอใดตอไปน้ีกลาวไมถูกตอง  
 ก .ในรัชกาลที่ 5 เกิดเหตุเพลงิไหมพระอุโบสถของวดัอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 
 ข. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตั้งอยูตรงขามกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 ค. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ถือเปนวัดประจํารชักาลที่ 2 ที่กรมศิลปากร ได 
  ประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานสําคัญของชาต ิ
 ง.  ศาสนสถานและศาสนวตัถอัุนงดงามล้ําคาของวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร  
  มีมากมาย เชน พระปรางคใหญ พระระเบียงคต พระวหิารพระนาก ตุกตาจีน 
5. ในวรรณคดีเรื่องนริาศเมืองแกลง เม่ือสุนทรภูลองเรือมาตามแมนํ้าเจาพระยาผานวัดแจง ก็มาถึง 
    สามปลื้ม(วัดสามปลื้ม) ซ่ึงไดรับพระราชทานนามใหมจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล 
    ที่  3 วาอยางไร  
 ก. วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร ข. วัดบวรนเิวศวิหารราชวรวิหาร 
 ค. วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร ง. วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร 
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6. ใครเปนผูบรูณปฏิสังขรณวัดสามปลื้มขึ้นใหม และไดถวายใหเปนพระอารามหลวง 
 ก. เจาพระยาอภัยราชา ข. เจาพระยายมราช 
 ค. เจาพระยาบดินทรเดชา ง. พระยาเพ็ชรฎา 
7. ขอใดตอไปน้ีไมใชสิ่งสําคญัของวัดสามปลื้ม (ชื่อเดิม)  
 ก. เปนทีต่ั้งของ หอสมุดสมเด็จพระธีรญาณมุนี 
 ข. เปนสถานศึกษาคนควาดานศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 
 ค. เปนสถานศึกษาพระปรยิัติธรรมของพระภิกษุสามเณร 
 ง. เปนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสารอาทิตยสําหรับเยาวชนของชาต ิ
8. คําในขอใดตอไปน้ีเปนภาษามอญและเพี้ยนเปนชื่อใหมวา “ดาวคะนอง”  
 ก. บางนางนอง ข. ดางคะนอง 
 ค. ดาจฮะนอง  ง. สะเดาทอง 
9. คลองดาวคะนอง เปนลําน้ําสาขาฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงเชื่อมระหวางแมนํ้าเจาพระยา  
   กับคลองใด  
 ก. คลองภาษเีจริญ ข. คลองบางขุนเทียน 
 ค. คลองลัดผาเช็ดหนา ง. คลองสนามชัย 
 
10. ตลาดน้ําที่อยูในเสนทางทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ที่คลองดาวคะนองไหลผานชื่ออะไร 
 ก. ตลาดน้ําวดัไทร ข. ตลาดน้ําอัมพวา 
 ค. ตลาดน้ําพระประแดง ง. ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
11. ศาลพระประแดง (หรือศาลเจาพอพระประแดง) ที่ปรากฏในนริาศเมืองแกลงของสุนทรภู จัดเปน     
     หลักฐานประเภทใดของเมืองพระประแดง (คิดวิเคราะห) 
 ก. หลักฐานทางโบราณคดี ข. หลักฐานทางประวัตศิาสตร 
 ค. หลักฐานทางสังคมและวฒันธรรม ง. หลักฐานทางประวตัศิาสตรและโบราณคดี 
12. ศาลพระประแดง ตั้งอยูที่เมืองปากน้ําพระประแดงโบราณอยูระหวางคลองใด  
 ก. คลองสําโรงกับคลองทับนาง ข. คลองสําโรงกับคลองหัวตะเข 
 ค. คลองพระโขนงกับคลองสําโรง ง. คลองพระโขนงกับคลองชองนนทรี 
13. ขอใดตอไปน้ี ไมใชสวนประกอบในการทํา “กวันฮะกอ” ของชาวปากลัด  
 ก. งา   ข. กะท ิ
 ค. ขาวเหนียว  ง. นํ้าตาลมะพ 
14. ขอใดเปนกิจกรรมที่ชาวมอญนิยมทําในวันสงกรานต  
 ก. นําอาหารไปทําบุญทีว่ัด 
 ข. กวนกาละแมเพื่อแจกญาต ิ
 ค. รดน้ําขอพรจากผูใหญและผูที่เคารพนับถือ สรงน้ําพระ 
 ง. นําอาหารไปทําบุญ ขอพรจากผูใหญ สรงน้ําพระ กวนกาละแม แจกญาต ิ
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15. ขอใดตอไปน้ีไมใชประเพณีของชาวมอญอําเภอพระประแดง  
 ก. การละเลนสะบา ข. ประเพณีแหหงส - ธงตะขาบ 
 ค. ตักบาตรดอกไม ง. การสงขาวสงกรานต 
16. เขาสามมุกตั้งอยูในจังหวัดใด  
 ก. ชลบุรี  ข. สมุทรปราการ 
 ค. ระยอง  ง. กรุงเทพฯ 
17. บริเวณเขาสามมุขมีสัตวชนิดใดอาศยัอยูเปนจํานวนมาก  
 ก. นก   ข. ลิง 
 ค. ชะนี   ง. ปลา 
18. นายกรัฐมนตรีคนใดของไทย ที่ไดมีโครงการระเบดิหนาผาเขาสามมุก เพ่ือทําถนน 
 ก. พระยาพหลพลพยุหเสนา ข. จอมพลถนอม กิตติขจร 
 ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ง. พระยามโนปกรณนิติธาดา 
19. ขอใดตอไปน้ี เปนความเชื่อที่ไมถูกตองเก่ียวกับเขาสามมุก  
 ก. เชื่อกันวาคูรักที่นําวาวมาถวายจะสมหวังในความรัก 
 ข. ลิงที่อยูบริเวณเขาสามมกุเปนลิงของเจาแม หากทําอันตรายเจาแมจะโกรธและเกิด 
  เรื่องไมดีขึ้น 
 ค.  องคเจาแมเขาสามมุก คือ ไฮตังมา เปนเทพเจาที่ชาวจีนตามชายทะเลใหความนับ 
  ถือมาก ถาออกเรือก็จะอธิษฐานใหคุมครองชาวเรือใหปลอดภัย 
 ง.  หากขอพรจากศาลเจาเจาแมสามมุขแลวสัมฤทธผล ใหกราบไหวและถวายของ 
  ตอไปน้ี เชน มะพราวออน ขนมครก สุรา วาวและผลไม เปนตน 
20. เขาสามมุกที่ถูกกลาวถงึในนิราศเมืองแกลง มีตํานานความเปนมาอยางไร  
 ก.  ฝายชายชื่อ แสน- หาดบางแสน ฝายหญิงชื่อ สามมุก - เขาสามมุก 

 ข. เปนตํานานรักของหนุมสาวที่จบชีวติลงตามที่ไดสาบานรักกันไว โดยการกระโดด  
  หนาผาริมทะเล 

 ค.  เม่ือตกดึกเห็นรางของหญิงสาวมายืนอยูตรงหนาผานั้นทุกคืน จึงไดสรางศาลขึน้ 
  เพ่ือเปนที่สิงสถิตและเคารพสักการะ 
 ง.  เปนตํานานรกัของหนุมชื่อแสน หญิงสาวชื่อมุก ที่จบชีวติลงดวยการกระโดดหนา 
  ผาริมทะเล จึงไดสรางศาลขึน้เปนเคารพสกัการะ 
21. ปจจุบันบานทับมาที่เคยถูกกลาวถึงในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู ประกอบอาชีพหลากหลาย 
     และมีการจัดตั้งโครงการตางๆ ขอใดตอไปน้ีไมถูกตอง  
 ก. โครงการเลี้ยงปลาน้ําเคม็ 
 ข. โครงการผลิตปุยนํ้าชีวภาพ 
 ค. โครงการผลิตภัณฑแปรรูป 
 ง. โครงการสนับสนุนการปลูกสบูดําเพื่อเพ่ิมผลผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
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22. บานทับมา ตั้งอยูใน อ.เมือง จ.ระยอง ปจจุบันกําลังประสบปญหาใดมากที่สุด  
 ก. ปญหาเศรษฐกิจ ข. ปญหาอาชญากรรม 
 ค. ปญหาการทําการเกษตร ง. ปญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
23. วัดทับมา เดิมชื่อวาวัดอะไร  
 ก. วัดเขาโบสถ ข. วัดอัศดรคหูาลอม 
 ค. วัดมาบจันทร ง. วัดทับนาง 
24. งานประเภทใดที่ทานสนุทรภูกลาวถงึ เม่ือเดินทางมาถึงบานแกลง  
 ก. งานศิลปกรรม ข. งานหัตถกรรม 
 ค. งานเกษตรกรรม ง. งานประติมากรรม 
25. ขอใดไมใชสถานที่ทองเที่ยวในบานแกลง  
 ก. หาดบางแสน ข. หาดมันซึ้ง 
 ค. สวนรุกขชาต ิ ง. วัดมาบจันทร 
26. อนุสาวรียสุนทรภู ตองใชเสนทางสายใด  
 ก. ถนนสายแกลง - ทับมา ข. ถนนสายเพ - แกลง - กร่ํา 
 ค. ถนนสายเพ - แหลมแมพิมพ ง. ถนนสายแกลง – แหลมแมพิมพ 
27. ขอใดตอไปน้ีถูกตอง  
 ก. สุนทรภูถึงแกอนิจกรรมเม่ืออายุได 65 ป 
 ข. สุนทรภูเกดิใหสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย 
 ค. ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปจะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงทานสุนทรภูกวีเอกของโลก 
 ง. รูปปนหลอของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี ที่อนุสาวรียสุนทรภูมี 3 ตัว  
  ไดแก พระอภัยมณี นางเงือก และสุดสาคร 
28. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับหาดแหลมแมพิมพและหาดแมรําพึง  
 ก. แมพิมพเปนนองสาวของแมรําพึง 
 ข. หาดแมพิมพเปนหาดที่ไมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว 
 ค. สุนทรภูไดเสียกับทั้งสองพี่นอง แมรําพึงโกรธแคนเม่ือรูความจึงฆาแมพิมพตาย 
 ง. หาดแมรําพึงกระแสน้ําแรง เชื่อวาเปนเพราะความโกรธแคนในตาํนาน ตางจาก 
  หาดแมพิมพที่กระแสนน้ําสงบ 
29. หากเราไปเลนนํ้าและเจอคลื่นดูดลงทะเล (Rip Current) หรือกระแสน้ํารูปเห็ด เราควรปฏบิัต ิ
     ตัวอยางไร  
 ก. ดําน้ําลงไปใหลึก ข. เกาะหวงยางใหแนน 
 ค. พยายามวายน้ําเขาหาฝง ง. วายออกดานขางขนานชายฝง 
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30. อะไรที่ถือเปนเอกลักษณของหาดแมพิมพ  
 ก. ที่พัก   ข. ชายหาด 
 ค. การทําประมง ง. รานอาหารที่เรียงรายตลอดริมชายหาด 

 
>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 
ขอใหโชคดีกับการทําแบบฝกหัด 
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